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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  บรหิาร 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  ผูวาการ 
ระดับตําแหนง 11 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

บริหารงานในฐานะผูวาการ ในภารกิจบริหารงานตรวจสอบภายใน งานสํานักผูวาการ งานกีฬา
ภูมิภาค งานนโยบายและแผน งานการคลัง งานทรัพยากรบุคคล งานพัฒนากีฬาเปนเลิศ งานวิทยาศาสตร 
การกีฬา งานธุรกิจและสิทธิประโยชน งานกีฬาอาชีพและกีฬามวย งานกีฬาสถาน งานสารสนเทศและวิชาการ
กีฬา และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานการบริหาร 
(1) สั่งการ มอบหมาย อํานวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแกไข ตัดสินใจ แกปญหา 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน และใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงาน เพื่อใหผลการปฏบิตักิารบรรลเุปาหมาย และ
ผลสัมฤทธ์ิที่สวนงานกําหนดไวได 

(2) ปรับปรุงแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ และ
วิธีการปฏิบัติในเรื่องตางๆ เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทันตอการเปลี่ยนแปลง 

(3) เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เพื่อการพิจารณาใหความเหน็ หรอื
การตัดสินใจแกปญหาไดอยางถูกตอง 

(4) ประสานงานกับองคกรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมในระดับผูนําที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิด
ความรวมมือหรือแกปญหาในการปฏิบัติงาน 

(5) พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ดําเนินการตางๆ ตามภารกิจของสวนงาน เพื่อผลสัมฤทธ์ิภารกิจ
ขององคกร 

2. ดานการวางแผน 
(1) กําหนดทิศทาง แนวนโยบาย ประเด็นยุทธศาสตร และเปาหมายความสําเร็จขององคกร 

วางกรอบความคิดในภาพรวมและสวนยอย โดยเชื่อมโยงกับพันธกิจ ของกระทรวง เพื่อผลักดันใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทั้งในดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกร 

(2) กํากับ ติดตาม เรงรัด การดําเนินงานขององคกรใหเปนไปตามทิศทาง แนวนโยบาย 
ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. เปนผูที่มีประสบการณดานการบริหารงานเหมาะสมกับตําแหนง และสามารถดําเนินการ
บริหารพัฒนา กกท. ใหบรรลุผลสําเร็จไดตามวิสัยทัศน พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตรขององคกร 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 10 

2. มีวิสัยทัศน และสรางนวัตกรรมในการบริหาร จัดการ และพัฒนา กกท. ไดอยางมั่นคง ตอเนื่อง 
และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

3. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   
 

SAT_01-01-11 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  บริหาร 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  รองผูวาการ 
ระดับตําแหนง 10 
หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 

บริหารงานในฐานะรองผูวาการ โดยชวยผูวาการในภารกิจบริหารงานตรวจสอบภายใน งานสํานักผูวาการ 
งานกีฬาภูมิภาค งานนโยบายและแผน งานการคลัง งานทรัพยากรบุคคล งานพัฒนากีฬาเปนเลิศ งานวิทยาศาสตรการ
กีฬา งานธุรกิจและสิทธิประโยชน งานกีฬาอาชีพและกีฬามวย งานกีฬาสถาน งานสารสนเทศและวิชาการกีฬา และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังน้ี 

1. ดานการบริหาร 
(1) สั่งการ มอบหมาย อํานวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแกไข ตัดสินใจ แกปญหา 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน และใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงาน เพื่อใหผลการปฏิบัติการบรรลุเปาหมาย และ
ผลสัมฤทธิ์ที่สวนงานกําหนดไวได 

(2) ปรับปรุงแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ และวิธีการ
ปฏิบัติในเรื่องตางๆ เพื่อการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทันตอการเปลี่ยนแปลง 

(3) เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง เพื่อการพิจารณาใหความเห็น หรือการ
ตัดสินใจแกปญหาไดอยางถูกตอง 

(4) ประสานงานกับองคกรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมในระดับผูนําที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความ
รวมมือหรือแกปญหาในการปฏิบัติงาน 

(5) พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ดําเนินการตาง  ๆตามภารกิจของสวนงาน เพื่อผลสัมฤทธิ์ภารกิจขององคกร  
2. ดานการวางแผน 

(1) กําหนดทิศทาง แนวนโยบาย ประเด็นยุทธศาสตร และเปาหมายความสําเร็จขององคกร วาง
กรอบความคิดในภาพรวมและสวนยอย โดยเชื่อมโยงกับพันธกิจ ของกระทรวง เพื่อผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ในดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกร 

(2) กํากับ ติดตาม เรงรัด การดําเนินงานขององคกรใหเปนไปตามทิศทาง แนวนโยบาย ยุทธศาสตร 
แผนงาน โครงการ เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. ไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 9 หรือที่คณะกรรมการ กกท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดย
ตองปฏิบัติงานบริหารดานนโยบายและแผน การคลัง การบริหารทรัพยากรบุคคล การกีฬาภูมิภาค การพัฒนากีฬาเปนเลศิ 
วิทยาศาสตรการกีฬา กีฬาอาชีพและกีฬามวย ธุรกิจและสิทธิประโยชน การบริหารจัดการกีฬาสถาน หรือสารสนเทศและ
วิชาการกีฬา ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงในระดับ 9 หรือเทียบเทาที่ปฏิบัติงานดานดังกลาว ใหพิจารณาจาก
ผูบริหารทานอ่ืนท่ีมีความรูความสามารถในการบริหารจัดการซึ่งสามารถดําเนินการพัฒนาใหบรรลุผลสําเร็จไดตาม
วิสัยทัศน พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตรของ กกท. ทดแทนได โดยตองไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 9 หรือที่
คณะกรรมการ กกท. เทียบเทามาแลว ไมนอยกวา 2 ป 
ความรู ความสามารถที่ตองการ 

1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 9 
2. มีความรูความสามารถเปนที่ยอมรับในดานการบริหารจัดการเชิงนโยบายขององคกร  
3. มีความเปนผูนํา กลาตัดสินใจ สงเสริมนโยบายการบริหารจัดการที่ดีเพื่อใหองคกรเติบโตและพัฒนา

ไดอยางมั่นคง ตอเน่ือง และมีประสิทธิภาพสูงสุด  
4. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

SAT_01-02-10 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  บรหิาร 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  ผูอํานวยการฝาย/สํานัก 
ระดับตําแหนง 9 
 

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 
บริหารงานในฐานะหัวหนาสวนงานในระดับฝาย โดยชวยรองผูวาการในภารกิจชวยอํานวยการ 

และบริหารงานตรวจสอบภายใน งานสํานักผูวาการ งานกีฬาภูมิภาค งานนโยบายและแผน งานการคลัง งาน
ทรัพยากรบุคคล งานพัฒนากีฬาเปนเลิศ งานวิทยาศาสตรการกีฬา งานธุรกิจและสิทธิประโยชน งานกีฬา
อาชีพและกีฬามวย งานกีฬาสถาน งานสารสนเทศและวิชาการกีฬา และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานการบริหาร 
(1) ชวยสั่งการ มอบหมาย อํานวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแกไข ตัดสินใจ แกปญหา 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน และใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงาน เพื่อใหผลการปฏิบัติการบรรลเุปาหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิที่สวนงานกําหนดไวได 

(2) ชวยปรับปรุงแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ
และวิธีการปฏิบัติในเรื่องตางๆ เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทันตอการเปลี่ยนแปลง 

(3) เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้งหรือในฐานะผูแทนหัวหนาสวนงาน
ระดับรองผูวาการ เพื่อการพิจารณาใหความเห็น หรือการตัดสินใจแกปญหาไดอยางถูกตอง 

(4) ประสานงานกับองคกรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมในระดับผูนําที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิด 
ความรวมมือหรือแกปญหาในการปฏิบัติงาน 

(5) พิจารณาอนุมัติ  อนุญาต ดําเนินการตางๆ ตามภารกิจของสวนงาน เพื่อผลสัมฤทธ์ิภารกิจ
ขององคกร 

2. ดานการวางแผน 
(1) ชวยกําหนดแนวทางการดําเนินงาน วางแผนใหขอเสนอแนะ และวิเคราะหความเสี่ยง  

ในการปรับปรุงแกไขหรือขอคิดเห็น ประกอบในการกําหนดนโยบาย แผนงาน การบริหารงานบุคคล และ
การงบประมาณ ใหสอดคลองกับทิศทาง นโยบาย ประเด็นยุทธศาสตร โดยเชื่อมโยงกับพันธกิจองคกร เพื่อ
ผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกร 

(2) กํากับ ติดตาม เรงรัด การดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดใหเปนไปตามทิศทาง 
แนวนโยบาย กลยุทธ แผนงาน โครงการ เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว 
 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
1. ไดดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 8 หรือที่คณะกรรมการ กกท. เทียบเทามาแลว ไมนอยกวา 

2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานบริหารที่เกี่ยวของกับสวนงานนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงในระดับ 8 
หรือเทียบเทาที่ปฏิบัติงานดานดังกลาว ใหพิจารณาจากงานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ กกท. เห็นวาเหมาะสมกับ
หนาที่ความรับผิดชอบในระดับไมต่ํากวากอง หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ  
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 8 
2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายขององคกร และการนํานโยบายสูการปฏิบัติ  
3. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด 

SAT_01-03-9 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  บรหิาร 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  ผูชวยผูอํานวยการฝาย 
ระดับตําแหนง 8 
 

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 
บริหารงานในฐานะผูชวยหัวหนาสวนงานในระดับฝาย ในหนวยงานสวนกลางหรือภูมิภาค หรือ

หัวหนาสวนงานอื่น โดยมีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหาร จัดการ จัดระบบงาน สั่งการ มอบหมาย 
กํากับ แนะนํา  ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แกปญหาเกี่ยวกับงานของหนวยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งมี
ลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงานสูงมากเปนพิเศษ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานการบริหาร 
(1) ชวยสั่งการ มอบหมาย อํานวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแกไข ตัดสินใจ แกปญหา 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน และใหคําปรึกษา แนะนําการปฏิบัติงาน เพื่อใหผลการปฏิบัติการบรรลุเปาหมาย 
และผลสัมฤทธิ์ที่สวนงานกําหนดไวได 

(2) ชวยปรับปรุงแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ
และวิธีการปฏิบัติในเรื่องตางๆ เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทันตอการเปลี่ยนแปลง 

(3) เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้ง หรือในฐานะผูแทนหวัหนาสวนงาน
ระดับฝาย เพื่อการพิจารณาใหความเห็น หรือการตัดสินใจแกปญหาไดอยางถูกตอง 

(4) ชวยประสานงานกับองคกรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมในระดับผูนําที่เกี่ยวของ เพื่อให
เกิดความรวมมือหรือแกปญหาในการปฏิบัติงาน 

2. ดานการวางแผน 
(1) รวมกําหนดแนวทางการดําเนินงาน วางแผนใหขอเสนอแนะ และวิเคราะหความเสี่ยง  

ในการปรับปรุงแกไขหรือขอคิดเห็น ประกอบในการกําหนดนโยบาย แผนงาน การบริหารงานบุคคล และ
การงบประมาณ ใหสอดคลองกับทิศทาง นโยบาย ประเด็นยุทธศาสตร โดยเชื่อมโยงกับพันธกิจองคกร เพื่อ
ผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกร 

(2) ชวยกํากับ ติดตาม เรงรัด การดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดใหเปนไปตามทิศทาง 
แนวนโยบาย กลยุทธ แผนงาน โครงการ เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว 
 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
1. ไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือที่ กกท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตอง

ปฏิบัติงานบริหารที่เกี่ยวของกับสวนงานนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทาที่
ปฏิบัติงานดานดังกลาว ใหพิจารณาจากงานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ กกท. เห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลว ไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ  
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 7 
2. มีความรู ความสามารถในการถายทอด และสอนงานใหกับผูอื่น  
3. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด 

SAT_01-04-8 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  บรหิาร 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  ผูอํานวยการศูนย กกท. ภาค / ผูอํานวยการกอง หรือเทียบเทา 
ระดับตําแหนง 8 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

บริหารงานในฐานะหัวหนาสวนงานระดับกองหรือเทียบเทาในหนวยงานสวนกลางหรือภูมิภาค 
หรือหัวหนาสวนงานอื่น โดยมีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหาร จัดการ จัดระบบงาน อํานวยการ    
สั่งการ มอบหมาย กํากับ แนะนําตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แกปญหาเกี่ยวกับงานของหนวยงาน    
ที่รับผิดชอบ ซึ่งมีลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงานสูงมากเปนพิเศษ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานการบริหาร 
(1) ชวยสั่งการ มอบหมาย อํานวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแกไข ตัดสินใจ แกปญหา 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน และใหคําปรึกษาแนะนําการปฏิบัติงาน เพื่อใหผลการปฏบิตักิารบรรลเุปาหมาย และ
ผลสัมฤทธ์ิที่สวนงานกําหนดไวได 

(2) ชวยปรับปรุงแนวทาง มาตรฐาน ระบบงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ
และวิธีการปฏิบัติในเรื่องตางๆ เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทันตอการเปลี่ยนแปลง 

(3) เขารวมประชุมคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดรับแตงตั้งหรือในฐานะผูแทนหัวหนาสวนงาน
ระดับฝาย เพื่อการพิจารณาใหความเห็น หรือการตัดสินใจแกปญหาไดอยางถูกตอง 

(4) ชวยประสานงานกับองคกรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมในระดับผูนําที่เกี่ยวของ เพื่อให
เกิดความรวมมือหรือแกปญหาในการปฏิบัติงาน 

2. ดานการวางแผน 
(1) รวมกําหนดแนวทางการดําเนินงาน วางแผนใหขอเสนอแนะ และวิเคราะหความเสี่ยง  

ในการปรับปรุงแกไขหรือขอคิดเห็น ประกอบในการกําหนดนโยบาย แผนงาน การบริหารงานบุคคล และ
การงบประมาณ ใหสอดคลองกับทิศทาง นโยบาย ประเด็นยุทธศาสตร โดยเชื่อมโยงกับพันธกิจองคกร เพื่อ
ผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกร 

(2) ชวยกํากับ ติดตาม เรงรัด การดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดใหเปนไปตามทิศทาง 
แนวนโยบาย กลยุทธ แผนงาน โครงการ เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. ไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือที่ กกท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตอง
ปฏิบัติงานบริหารที่เกี่ยวของกับสวนงานนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทาที่
ปฏิบัติงานดานดังกลาว ใหพิจารณาจากงานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ กกท. เห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลว ไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ  
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 7 
2. มีความรู ความสามารถในการถายทอด และสอนงานใหกับผูอื่น  
3. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

SAT_01-05-8 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  บรหิาร 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  ผูอํานวยการศูนย กกท. จังหวัด / หัวหนางาน 
ระดับตําแหนง 7 
 

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาสวนงานที่มีระดับต่ํากวากอง ในหนวยงานสวนกลางหรือภูมิภาค หรือ

หัวหนาสวนงานอื่น โดยมีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหาร จัดการ จัดระบบงาน สั่งการ มอบหมาย 
กํากับ แนะนํา ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แกปญหาเกี่ยวกับงานของหนวยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งมี
ลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงานสูงมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานบริหาร/วางแผน 
(1) จัดระบบงาน อัตรากําลัง งบประมาณ และวิธีการปฏิบัติงานของหนวยงาน เพื่อเปนแนว

ทางการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
(2) มอบหมาย กํากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล ใหคําแนะนํา ปรับปรุงแกไข ในเรือ่ง

ตางๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจของหนวยงาน  เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(3) ชี้แจงขอเท็จจริง พิจารณาใหความเห็น ขอเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและ

คณะทํางานตางๆ ที่ไดรับแตงตั้ง หรือเวทีเจรจาตางๆ ในระดับหนวยงานหรือองคกรทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ ในฐานะผูแทนหนวยงาน เพื่อรักษาผลประโยชนขององคกรและประเทศชาติ 

(4) วางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน เพื่อกําหนดเปาหมายและผลสัมฤทธิ์    
ของหนวยงาน ใหสอดคลองกับนโยบายและแผนกลยุทธขององคกร 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรอื่นทั้งภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวของ 

เพื่อใหเกิดความรวมมือ หรือบูรณาการงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิและเปนประโยชนตอทุกภาคสวน 
(2) ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรในบังคับบัญชา 

เพื่อใหเกิดความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 
 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
1. ไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือที่ กกท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตอง

ปฏิบัติงานบริหารที่เกี่ยวของกับสวนงานนั้น ทั้งนี้ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทา       
ที่ปฏิบัติงานดานดังกลาว ใหพิจารณาจากงานอื่นที่เกี่ยวของตามที่ กกท. เห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแลว ไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 6 
2. มีความสามารถในการวางแผน/งบประมาณ และติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน 
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเปนผูนําทีม และการทํางานเปนทีม  
4. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการในการตั้งเปาหมาย และประเมินผลงาน 
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  ตรวจสอบภายใน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  ผูตรวจสอบภายใน 
ระดับตําแหนง 3 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานในระดบัตน ภายใตการกํากบั แนะนํา ตรวจสอบ และปฏบิัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี ้

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานงานตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงาน

ตางๆ หรืองานที่เกี่ยวของในดานงบประมาณ บัญชี พัสดุ หรือการบริหาร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของของ กกท. และ 
จัดทํารายงานผลการตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะของฝายและสํานักตางๆ ของ กกท. 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุง พัฒนาองคความรู และตรวจสอบความนาเชื่อถือไดของ
ขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานเพื่อใหการตรวจสอบภายในดําเนินไปอยางถูกตอง 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน     

แกสมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานงานตรวจสอบภายใน หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ และจัดทําสื่อประกอบ 

การเผยแพร เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. ไดรับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางสาขาวิชาการบัญชี การเงิน การธนาคาร        
การบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร นิติศาสตร หรือทางสาขาอื่นที่ กกท. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง   
นี้ได และหากมีประกาศนียบัตรการรับรองเปนผูตรวจสอบภายใน (Certified Internal Auditor : CIA) หรือ
ประกาศนียบัตรทางวิชาชีพผูตรวจสอบภายในอื่นๆ ที่เกี่ยวของจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน วางแผนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในเบื้องตนได 
2. มีความรู ความเขาใจในระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน  
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับงานสารบรรณเบื้องตน 
4. สามารถใชคอมพิวเตอรในโปรแกรมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานได  
5. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณดานเศรษฐกิจ สังคม และการกีฬา  
6. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  ตรวจสอบภายใน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  ผูตรวจสอบภายใน 
ระดับตําแหนง 4 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานในระดบัตน ภายใตการกํากบั แนะนํา ตรวจสอบ และปฏบิัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมลีักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี ้

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานงานตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงาน

ตางๆ หรืองานที่เกี่ยวของ ในดานงบประมาณ บัญชี พัสดุ หรือการบริหาร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของของ กกท. และ
จัดทํารายงานผลการตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะของฝายและสํานักตางๆ ของ กกท. 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุง พัฒนาองคความรู และตรวจสอบความนาเชื่อถือไดของ
ขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานเพื่อใหการตรวจสอบภายในดําเนินไปอยางถูกตอง 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน     

แกสมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานงานตรวจสอบภายใน หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ และจัดทําสื่อประกอบ 

การเผยแพร เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูตรวจสอบภายใน 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือที่ 
กกท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ตางๆ ในดานงบประมาณ บัญชี พัสดุ หรือการบริหาร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 3  
2. มีความรู ความเขาใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ 
3. มีความรูเกี่ยวกับแผนการดําเนินงาน และแผนงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ

หนวยงานที่สังกัด 

4. สามารถติดตอ ประสานงาน และสื่อสารกบับุคลากรในหนวยงาน และระหวางหนวยงานได  
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  ตรวจสอบภายใน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  ผูตรวจสอบภายใน 
ระดับตําแหนง 5 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานงานตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ของหนวยงานตางๆ หรืองานที่เกี่ยวของ ในดานงบประมาณ บัญชี พัสดุ หรือการบริหาร หรืองานอื่นที่
เกี่ยวของของ กกท. และจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะของฝาย 
และสํานักตางๆ ของ กกท. ที่ยาก 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุง พัฒนาองคความรู และตรวจสอบความนาเชื่อถือไดของ
ขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานในระดับที่ยาก เพื่อใหการตรวจสอบภายในดําเนินไปอยาง
ถูกตอง 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน     

แกสมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานงานตรวจสอบภายใน หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ และจัดทําสื่อประกอบ 

การเผยแพรในระดับที่ยาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูตรวจสอบภายใน 4 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 
หรือที่ กกท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
หนวยงานตางๆ ในดานงบประมาณ บัญชี พัสดุ หรือการบริหาร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา    
1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 4 

2. มีความสามารถในจัดเกบ็ขอมลู และเรียบเรียงขอมลูทีเ่กีย่วของกบัการปฏิบัตงิานอยางเปนระบบ  
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตรองคกร  
4. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  ตรวจสอบภายใน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  ผูตรวจสอบภายใน 
ระดับตําแหนง 6 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากและซับซอนในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานงานตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ของหนวยงานตางๆ หรืองานที่เกี่ยวของ ในดานงบประมาณ บัญชี พัสดุ หรือการบริหาร หรืองานอื่นที่
เกี่ยวของของ กกท. และจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะของฝาย 
และสํานักตางๆ ของ กกท. ที่ยากและซับซอน 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุง พัฒนาองคความรู และตรวจสอบความนาเชื่อถือไดของ
ขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานในระดับที่ยากและซับซอน เพื่อใหการตรวจสอบภายใน  
ดําเนินไปอยางถูกตอง 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ใหคําปรึกษากับหนวยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับงานที่ทํา รวมถึงใหคําแนะนําและ

ขอมูลที่เปนประโยชนตอการทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามกําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานงานตรวจสอบภายใน หรืองานอื่นที่ เกี่ยวของ และจัดทําสื่อ

ประกอบการเผยแพรในระดับที่ยากมาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูตรวจสอบภายในระดับ 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 
5 หรือที่ กกท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานตางๆ ในดานงบประมาณ บัญชี พัสดุ หรือการบริหาร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 
1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 5 

2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําแผนงาน และแผนยุทธศาสตร 
3. มีความคิดริเริ่มในการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการทํางานเพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับองคกร  
4. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

 

 

  

SAT_02-01-6 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  ตรวจสอบภายใน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  ผูตรวจสอบภายใน 
ระดับตําแหนง 7 (ปฏิบัติงานดานวิชาการ) 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากและซับซอนมากในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานงานตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ของหนวยงานตางๆ หรืองานที่เกี่ยวของ ในดานงบประมาณ บัญชี พัสดุ หรือการบริหาร หรืองานอื่นที่
เกี่ยวของของ กกท. และจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะของฝาย 
และสํานักตางๆ ของ กกท. ที่ยากมากและซับซอนมาก 

(2) ศึกษา และวิเคราะห เพื่อปรับปรุง พัฒนาองคความรู และตรวจสอบความนาเชื่อถือได   
ของขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานในระดับที่ยากมากและซับซอนมาก เพื่อใหการตรวจสอบ
ภายในดําเนินไปอยางถูกตอง 

(3)  มีการวางแผนงาน มอบหมายงาน และติดตามประเมินผลงานอยางเปนระบบ 
2. ดานประสานงาน/บริการ 

(1) ใหคําปรึกษากับหนวยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับงานที่ทํา รวมถึงใหคําแนะนําและ
ขอมูลที่เปนประโยชนตอการทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามกําหนด 

(2) ใหความรูทางดานตรวจสอบภายใน และจัดทําสื่อประกอบการเผยแพรในระดับที่ยากมาก
และซับซอนมาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูตรวจสอบภายในระดับ 6 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 
6 หรือที่ กกท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานตางๆ ในดานงบประมาณ บัญชี พัสดุ หรือการบริหาร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 
1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 6 
2. มีความสามารถในการวางแผน/งบประมาณ และติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน 
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเปนผูนําทีม และการทํางานเปนทีม  
4. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการในการตั้งเปาหมาย และประเมินผลงาน 
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

 

SAT_02-01-7 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  บรหิารงานทั่วไป 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พนักงานบริหารงานทั่วไป 
ระดับตําแหนง 3 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานในระดบัตน ภายใตการกํากบั แนะนํา ตรวจสอบ และปฏบิัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี ้

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานเลขานุการ หรืองานบริหารงานทั่วไป หรือ

งานที่เกี่ยวของ จัดทําเอกสาร เตรียมการประชุม บันทึกและสรุปการประชุม สรุปขอมูล รายงานขอปญหา อุปสรรค 
ขอขัดของ เพื่อวิเคราะหและเสนอแนะการแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับงาน เพื่อใชเปนแนวทางแกไขปญหาระยะ
สั้นและระยะยาว รวมทั้งติดตามการปฏิบัติตามมติที่ประชุมหรือคําสั่งของผูบริหาร 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงงานและวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อการสรางประสิทธิภาพ   
ในการทํางานรวมกับหนวยงานตางๆ 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน     

แกสมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานเลขานุการ หรืองานบริหารงานทั่วไป หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ และจัดทาํ

สื่อประกอบการเผยแพร เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. ไดรับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางสาขาสังคมศาสตร หรือทางสาขาอื่นที่ กกท. 
กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนี้ได 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน วางแผนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในเบื้องตนได 
2. มีความรู ความเขาใจในระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน  
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับงานสารบรรณเบื้องตน 
4. สามารถใชคอมพิวเตอรในโปรแกรมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานได  
5. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณดานเศรษฐกิจ สังคม และการกีฬา  
6. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด 

 

 

 

SAT_03-01-3 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  บรหิารงานทั่วไป 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พนักงานบริหารงานทั่วไป 
ระดับตําแหนง 4 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานในระดบัตน ภายใตการกํากบั แนะนํา ตรวจสอบ และปฏบิัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมลีักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี ้

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานเลขานุการ หรืองานบริหารงานทั่วไป หรือ

งานที่เกี่ยวของ จัดทําเอกสาร เตรียมการประชุม บันทึกและสรุปการประชุม สรุปขอมูล รายงานขอปญหา อุปสรรค 
ขอขัดของ เพื่อวิเคราะหและเสนอแนะการแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับงาน เพื่อใชเปนแนวทางแกไขปญหาระยะ
สั้นและระยะยาว รวมทั้งติดตามการปฏิบัติตามมติที่ประชุมหรือคําสั่งของผูบริหาร 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงงานและวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อการสรางประสิทธิภาพ   
ในการทํางานรวมกับหนวยงานตางๆ 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน     

แกสมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานเลขานุการ หรืองานบริหารงานทั่วไป หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ และจัดทาํ

สื่อประกอบการเผยแพร เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานบริหารงานทั่วไป 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 
หรือที่ กกท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเลขานุการ หรืองาน
บริหารงานทั่วไป หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว ไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 3  
2. มีความรู ความเขาใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ 
3. มีความรูเกี่ยวกับแผนการดําเนินงาน และแผนงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ

หนวยงานที่สังกัด 

4. สามารถติดตอ ประสานงาน และสื่อสารกับบุคลากรในหนวยงาน และระหวางหนวยงานได  
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

 

 

SAT_03-01-4 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  บรหิารงานทั่วไป 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พนักงานบริหารงานทั่วไป 
ระดับตําแหนง 5 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานเลขานุการ หรืองาน

บริหารงานทั่วไป หรืองานที่เกี่ยวของ จัดทําเอกสาร เตรียมการประชุม บันทึกและสรุปการประชุม สรุปขอมูล 
รายงานขอปญหา อุปสรรค ขอขัดของ เพื่อวิเคราะหและเสนอแนะการแกไขปญหาที่เกีย่วของกบังาน เพือ่ใชเปน
แนวทางแกไขปญหาระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งติดตามการปฏิบัติตามมติที่ประชุมหรือคําสั่งของผูบริหาร          
ที่ยาก 

(2) ศึกษาและวิเคราะห เพื่อปรับปรุงงานและวิธีการปฏิบัติงานในระดับที่ยาก เพื่อการสราง
ประสิทธิภาพในการทํางานรวมกับหนวยงานตางๆ 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน     

แกสมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานเลขานุการ หรืองานบริหารงานทั่วไป หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ และจัดทาํ

สื่อประกอบการเผยแพรในระดับที่ยาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานบริหารงานทั่วไป 4 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือ
ที่ กกท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเลขานุการ หรืองานบริหารงาน
ทั่วไป หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 4 

2. มีความสามารถในจัดเก็บขอมูล และเรียบเรียงขอมูลที่เกี่ยวของกับการปฏบิตังิานอยางเปนระบบ  
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตรองคกร  
4. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

 

 

 

SAT_03-01-5 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  บรหิารงานทั่วไป 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พนักงานบริหารงานทั่วไป 
ระดับตําแหนง 6 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากและซับซอนในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานเลขานุการ หรืองานบริหาร 

งานทั่วไป หรืองานที่เกี่ยวของ จัดทําเอกสาร เตรียมการประชุม บันทึกและสรุปการประชุม สรุปขอมูล รายงาน  
ขอปญหา อุปสรรค ขอขัดของ เพื่อวิเคราะหและเสนอแนะการแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับงาน เพื่อใชเปนแนว
ทางแกไขปญหาระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งติดตามการปฏิบัติตามมติที่ประชุมหรือคําสั่งของผูบริหาร          
ที่ยากและซับซอน 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงงานและวิธีการปฏิบัติงานในระดับที่ยากและซับซอน    
เพื่อการสรางประสิทธิภาพในการทํางานรวมกับหนวยงานตางๆ   

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ใหคําปรึกษากับหนวยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับงานที่ทํา รวมถึงใหคําแนะนําและ

ขอมูลที่เปนประโยชนตอการทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามกําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานเลขานุการ หรืองานบริหารงานทั่วไป หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ และจัดทํา

สื่อประกอบการเผยแพรในระดับที่ยากมาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานบริหารงานทั่วไป 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือ
ที่ กกท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเลขานุการ หรืองานบริหารทั่วไป 
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 5 

2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําแผนงาน และแผนยุทธศาสตร 
3. มีความคิดริเริ่มในการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการทํางานเพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับองคกร  
4. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

 

 

 

  

SAT_03-01-6 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  บรหิารงานทั่วไป 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พนักงานบริหารงานทั่วไป 
ระดับตําแหนง 7 (ปฏิบัติงานดานวิชาการ) 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากและซับซอนมากในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานเลขานุการ หรืองานบริหาร 

งานทั่วไป หรืองานที่เกี่ยวของ จัดทําเอกสาร เตรียมการประชุม บันทึกและสรุปการประชุม สรุปขอมูล รายงาน  
ขอปญหา อุปสรรค ขอขัดของ เพื่อวิเคราะหและเสนอแนะการแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับงาน เพื่อใชเปนแนว
ทางแกไขปญหาระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งติดตามการปฏิบัติตามมติที่ประชุมหรือคําสั่งของผูบริหาร              
ที่ยากมากและซับซอนมาก 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงงานและวิธีการปฏิบัติงานในระดับที่ยากมากและซับซอน
มาก เพื่อการสรางประสิทธิภาพในการทํางานรวมกับหนวยงานตางๆ   

(3) มีการวางแผนงาน มอบหมายงาน และติดตามประเมินผลงานอยางเปนระบบ 
2. ดานประสานงาน/บริการ 

(1) ใหคําปรึกษากับหนวยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับงานที่ทํา รวมถึงใหคําแนะนําและ
ขอมูลที่เปนประโยชนตอการทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามกําหนด 

(2) ใหขอมูลทางดานเลขานุการ หรืองานบริหารงานทั่วไป หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ และจัดทํา
สื่อประกอบการเผยแพรในระดับที่ยากมากและซับซอนมาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานบริหารงานทั่วไป 6 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือ
ที่ กกท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเลขานุการ หรืองานบริหารทั่วไป 
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 6 
2. มีความสามารถในการวางแผน/งบประมาณ และติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน 
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเปนผูนําทีม และการทํางานเปนทีม  
4. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการในการตั้งเปาหมาย และประเมินผลงาน 
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

 

SAT_03-01-7 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  บรหิารงานทั่วไป 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
ระดับตําแหนง 2 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานในระดบัตน ภายใตการกํากบั แนะนํา ตรวจสอบ และปฏบิัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี ้

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานเลขานุการ หรืองานบริหารงานทั่วไป หรือ

งานที่เกี่ยวของ จัดทําเอกสาร หนังสือบันทึกขอความ คําสั่ง และจดหมายโตตอบหนวยงานตางๆ ลงทะเบยีนรบั-
สง ประทับตราหนังสือ กลั่นกรองหนังสือ จัดลําดับชั้นความเรงดวนการเสนอหนังสือ และคัดแยกแฟมเสนอผูบริหาร 
ประสานงานฝาย/หนวยงานตางๆ ตลอดจนติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน 

(2) ศึกษา คนหาขอมูล เพื่อปรับปรุงระบบงานและวิธีการปฏิบัติงานของหนวยงาน เพื่อการ
สรางประสิทธิภาพในการทํางานรวมกับหนวยงานตางๆ 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน     

แกสมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานเลขานุการ หรืองานบริหารงานทั่วไป หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ และจัดทาํ

สื่อประกอบการเผยแพร เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางสาขาการจัดการ 
หรือสาขาอื่นที่ กกท. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนี้ได 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 

2. มีความรู ความเขาใจในระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน  
3. สามารถใชคอมพิวเตอรในโปรแกรมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานได  
4. มีความละเอียด รอบคอบ และระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่ 
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด 

 

 

 

 

SAT_03-02-2 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  บรหิารงานทั่วไป 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
ระดับตําแหนง 3 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานในระดบัตน ภายใตการกํากบั แนะนํา ตรวจสอบ และปฏบิัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี ้

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานเลขานุการ หรืองานบริหารงานทั่วไป หรือ

งานที่เกี่ยวของ จัดทําเอกสาร หนังสือบันทึกขอความ คําสั่ง และจดหมายโตตอบหนวยงานตางๆ ลงทะเบยีนรบั-
สง ประทับตราหนังสือ กลั่นกรองหนังสือ จัดลําดับชั้นความเรงดวนการเสนอหนังสือ และคัดแยกแฟมเสนอผูบริหาร 
ประสานงานฝาย/หนวยงานตางๆ ตลอดจนติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงระบบงานและวิธีการปฏิบัติงานของหนวยงาน เพื่อเปน
แนวทางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในหนวยงานที่รับผิดชอบ 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน     

แกสมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานเลขานุการ หรืองานบริหารงานทั่วไป หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ และจัดทาํ

สื่อประกอบการเผยแพร เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 2 
หรือที่ กกท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเลขานุการ หรืองาน
บริหารงานทั่วไป หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 2 
2. มีความรู ความสามารถที่เกี่ยวของกับการวางแผนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในเบื้องตนได 
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับงานสารบรรณเบื้องตน 
4. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณดานเศรษฐกิจ สังคม และการกีฬา  
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด 

 

 

 

SAT_03-02-3 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  บรหิารงานทั่วไป 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
ระดับตําแหนง 4 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานในระดับตน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานเลขานุการ หรืองานบริหารงานทั่วไป หรือ

งานที่เกี่ยวของ จัดทําเอกสาร หนังสือบันทึกขอความ คําสั่ง และจดหมายโตตอบหนวยงานตางๆ ลงทะเบยีนรบั-
สง ประทับตราหนังสือ กลั่นกรองหนังสือ จัดลําดับชั้นความเรงดวนการเสนอหนังสือ และคัดแยกแฟมเสนอผูบริหาร 
ประสานงานฝาย/หนวยงานตางๆ ตลอดจนติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงระบบงานและวิธีการปฏิบัติงานของหนวยงาน เพื่อเปน
แนวทางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในหนวยงานที่รับผิดชอบ 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน     

แกสมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานเลขานุการ หรืองานบริหารงานทั่วไป หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ และจัดทาํ

สื่อประกอบการเผยแพร เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 
หรือที่ กกท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเลขานุการ หรืองาน
บริหารงานทั่วไป หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 3  
2. มีความรู ความเขาใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบงัคับอื่นที่ใชในการปฏิบัตงิานในหนาที ่
3. มีความรูเกี่ยวกับแผนการดําเนินงาน และแผนงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ

หนวยงานที่สังกัด 
4. สามารถติดตอ ประสานงาน และสื่อสารกบับุคลากรในหนวยงาน และระหวางหนวยงานได  
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

 

 

 

SAT_03-02-4 

19



 

มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  บรหิารงานทั่วไป 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
ระดับตําแหนง 5 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานเลขานุการหรอืงานบรหิารงาน

ทั่วไป หรืองานที่เกี่ยวของ จัดทําเอกสาร หนังสือบันทึกขอความ คําสั่ง และจดหมายโตตอบหนวยงานตางๆ 
ลงทะเบียนรับ-สง ประทับตราหนังสือ กลั่นกรองหนังสือ จัดลําดับชั้นความเรงดวนการเสนอหนังสือ และคัดแยก
แฟมเสนอผูบริหาร ประสานงานฝาย/หนวยงานตางๆ ตลอดจนติดตามและรายงานผลการดําเนินงานที่ยาก 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงระบบงานและวิธีการปฏิบัติงานของหนวยงานในระดับ   
ที่ยาก เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในหนวยงานที่รับผิดชอบ  

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน     

แกสมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานเลขานุการ หรืองานบริหารงานทั่วไป หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ และจัดทํา

สื่อประกอบการเผยแพรในระดับที่ยาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 4 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 
หรือที่ กกท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเลขานุการ หรืองาน
บริหารงานทั่วไป หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 4 
2. มีความสามารถในจัดเกบ็ขอมลู และเรียบเรียงขอมลูทีเ่กีย่วของกบัการปฏิบัตงิานอยางเปนระบบ  
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตรองคกร  
4. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

 

 

  

 

SAT_03-02-5 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  บรหิารงานทั่วไป 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
ระดับตําแหนง 6 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากและซับซอนในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานเลขานุการหรอืงานบรหิารงาน

ทั่วไป หรืองานที่เกี่ยวของ จัดทําเอกสาร หนังสือบันทึกขอความ คําสั่ง และจดหมายโตตอบหนวยงานตางๆ 
ลงทะเบียนรับ-สง ประทับตราหนังสือ กลั่นกรองหนังสือ จัดลําดับชั้นความเรงดวนการเสนอหนังสือ และคัดแยก
แฟมเสนอผูบริหาร ประสานงานฝาย/หนวยงานตางๆ ตลอดจนติดตามและรายงานผลการดาํเนนิงานทีย่ากและ
ซับซอน 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงระบบงานและวิธีการปฏิบัติงานของหนวยงานในระดับ         
ที่ยากและซับซอน เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในหนวยงานที่รับผิดชอบ 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ใหคําปรึกษากับหนวยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับงานที่ทํา รวมถึงใหคําแนะนําและ

ขอมูลที่เปนประโยชนตอการทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามกําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานเลขานุการ หรืองานบริหารงานทั่วไป หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ และจัดทํา

สื่อประกอบการเผยแพรในระดับที่ยากมาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 
หรือที่ กกท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเลขานุการ หรืองาน
บริหารงานทั่วไป หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 5 
2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําแผนงาน และแผนยุทธศาสตร 
3. มีความคิดริเริ่มในการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการทํางานเพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับองคกร  
4. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด     

 

SAT_03-02-6 

21



 

มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  ธุรการ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พนักงานธุรการ 
ระดับตําแหนง 3 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานในระดบัตน ภายใตการกํากบั แนะนํา ตรวจสอบ และปฏบิัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี ้

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานธุรการ และสารบรรณ หรืองานที่เกี่ยวของ 

รางหนังสือโตตอบ ตรวจราง พิมพแบบฟอรมตางๆ จัดสงหนังสือทั้งภายในและภายนอก จัดเก็บเอกสาร    
พรอมทั้งออกเลขหนังสือ นําสงเอกสาร และประสานงานกับฝายตางๆ รวมไปถึงการกลั่นกรอง และคัดแยก 
แฟมหนังสือกอนนําเสนอผูบริหาร จัดทําวาระ และรายงานการประชุมภายในสํานัก และจัดทําขอมูล เอกสาร 
รายงานในการนําเสนองาน 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงระบบงานและวิธีการปฏิบัติงานของหนวยงาน เพื่อเปน
แนวทางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในหนวยงานที่รับผิดชอบ 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน     

แกสมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานธุรการ และสารบรรณ หรืองานที่เกี่ยวของ และจัดทําสื่อประกอบการ

เผยแพร เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. ไดรับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางสาขาสังคมศาสตร หรือทางสาขาอื่นที่ กกท. 
กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนี้ได 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน วางแผนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในเบื้องตนได 
2. มีความรู ความเขาใจในระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน  
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับงานสารบรรณเบื้องตน 
4. สามารถใชคอมพิวเตอรในโปรแกรมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานได  
5. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณดานเศรษฐกิจ สังคม และการกีฬา  
6. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด 

 

 

SAT_04-01-3 

22



 

มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  ธุรการ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พนักงานธุรการ 
ระดับตําแหนง 4 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานในระดบัตน ภายใตการกํากบั แนะนํา ตรวจสอบ และปฏบิัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมลีักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี ้

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานธุรการ และสารบรรณ หรืองานที่เกี่ยวของ 

รางหนังสือโตตอบ ตรวจราง พิมพแบบฟอรมตางๆ จัดสงหนังสือทั้งภายในและภายนอก จัดเก็บเอกสาร    
พรอมทั้งออกเลขหนังสือ นําสงเอกสาร และประสานงานกับฝายตางๆ รวมไปถึงการกลั่นกรอง และคัดแยก 
แฟมหนังสือกอนนําเสนอผูบริหาร จัดทําวาระ และรายงานการประชุมภายในสํานัก และจัดทําขอมูล เอกสาร 
รายงานในการนําเสนองาน 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงระบบงานและวิธีการปฏิบัติงานของหนวยงาน เพื่อเปน
แนวทางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในหนวยงานที่รับผิดชอบ 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน     

แกสมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานธุรการ และสารบรรณ หรืองานที่เกี่ยวของ และจัดทําสื่อประกอบการ

เผยแพร เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานธุรการ 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือที่ กกท. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ หรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 3  
2. มีความรู ความเขาใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ 
3. มีความรูเกี่ยวกับแผนการดําเนินงาน และแผนงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ

หนวยงานที่สังกัด 

4. สามารถติดตอ ประสานงาน และสื่อสารกับบุคลากรในหนวยงาน และระหวางหนวยงานได  
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

 

 

SAT_04-01-4 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  ธุรการ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พนักงานธุรการ 
ระดับตําแหนง 5 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานธุรการ และสารบรรณ หรือ

งานที่เกี่ยวของ รางหนังสือโตตอบ ตรวจราง พิมพแบบฟอรมตางๆ จัดสงหนังสือทั้งภายในและภายนอก จดัเกบ็
เอกสาร    พรอมทั้งออกเลขหนังสือ นําสงเอกสาร และประสานงานกับฝายตางๆ รวมไปถึงการกลั่นกรอง และ
คัดแยก แฟมหนังสือกอนนําเสนอผูบริหาร จัดทําวาระ และรายงานการประชุมภายในสํานัก และจัดทําขอมูล 
เอกสาร รายงานในการนําเสนองานที่ยาก 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงระบบงานและวิธีการปฏิบัติงานของหนวยงานในระดับ    
ที่ยาก เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในหนวยงานที่รับผิดชอบ 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแก

สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานธุรการ และสารบรรณ หรืองานที่เกี่ยวของ และจัดทําสื่อประกอบการ

เผยแพรในระดับที่ยาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานธุรการ 4 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือที่ กกท. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ หรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 4 

2. มีความสามารถในจัดเกบ็ขอมลู และเรียบเรียงขอมลูทีเ่กีย่วของกบัการปฏิบัตงิานอยางเปนระบบ  
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตรองคกร  
4. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

 

 

 

SAT_04-01-5 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  ธุรการ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พนักงานธุรการ 
ระดับตําแหนง 6 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากและซับซอนในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานธุรการ และสารบรรณ หรือ

งานที่เกี่ยวของ รางหนังสือโตตอบ ตรวจราง พิมพแบบฟอรมตางๆ จัดสงหนังสือทั้งภายในและภายนอก จดัเกบ็
เอกสาร พรอมทั้งออกเลขหนังสือ นําสงเอกสาร และประสานงานกับฝายตางๆ รวมไปถึงการกลัน่กรอง และคดั
แยก แฟมหนังสือกอนนําเสนอผูบริหาร จัดทําวาระ และรายงานการประชุมภายในสํานัก และจัดทําขอมูล 
เอกสาร รายงานในการนําเสนองานที่ยากและซับซอน 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงระบบงานและวิธีการปฏิบัติงานของหนวยงานในระดับ    
ที่ยากและซับซอน เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในหนวยงานที่รับผิดชอบ 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ใหคําปรึกษากับหนวยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับงานที่ทํา รวมถึงใหคําแนะนําและ

ขอมูลที่เปนประโยชนตอการทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามกําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานธุรการ และสารบรรณ หรืองานที่เกี่ยวของ และจัดทําสื่อประกอบการ

เผยแพรในระดับที่ยากมากเพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานธุรการ 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือที่ กกท. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ หรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 5 

2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําแผนงาน และแผนยุทธศาสตร 
3. มีความคิดริเริ่มในการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการทํางานเพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับองคกร  
4. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

 

 

  

SAT_04-01-6 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  ธุรการ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พนักงานธุรการ 
ระดับตําแหนง 7 (ปฏิบัติงานดานวิชาการ) 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากและซับซอนมากในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานธุรการ และสารบรรณ หรือ

งานที่เกี่ยวของ รางหนังสือโตตอบ ตรวจราง พิมพแบบฟอรมตางๆ จัดสงหนังสือทั้งภายในและภายนอก จดัเกบ็
เอกสาร พรอมทั้งออกเลขหนังสือ นําสงเอกสาร และประสานงานกับฝายตางๆ รวมไปถึงการกลัน่กรอง และคดั
แยก แฟมหนังสือกอนนําเสนอผูบริหาร จัดทําวาระ และรายงานการประชุมภายในสํานัก และจัดทําขอมูล 
เอกสาร รายงานในการนําเสนองานที่ยากมากและซับซอนมาก 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงระบบงานและวิธีการปฏิบัติงานของหนวยงานในระดับ        
ที่ยากมากและซับซอนมาก เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในหนวยงานที่รับผิดชอบ 

(3) มีการวางแผนงาน มอบหมายงาน และติดตามประเมินผลงานอยางเปนระบบ 
2. ดานประสานงาน/บริการ 

(1) ใหคําปรึกษากับหนวยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับงานที่ทํา รวมถึงใหคําแนะนําและ
ขอมูลที่เปนประโยชนตอการทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามกําหนด 

(2) ใหขอมูลทางดานธุรการ และสารบรรณ หรืองานที่เกี่ยวของ และจัดทําสื่อประกอบการ
เผยแพรในระดับที่ยากมากและซับซอนมาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานธุรการ 6 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือที่ กกท. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ หรืองานอื่นที่
เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 6 
2. มีความสามารถในการวางแผน/งบประมาณ และติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน 
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเปนผูนําทีม และการทํางานเปนทีม  
4. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการในการตั้งเปาหมาย และประเมินผลงาน 
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

 

SAT_04-01-7 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  ธุรการ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาหนาที่ธุรการ (ปวส.) 
ระดับตําแหนง 2 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานในระดบัตน ภายใตการกํากบั แนะนํา ตรวจสอบ และปฏบิัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี ้

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานธุรการ และสารบรรณ หรืองานที่เกี่ยวของ 

รางหนังสือ พิมพแบบฟอรมตางๆ จัดสงหนังสือทั้งภายในและภายนอก จัดเกบ็เอกสาร พรอมทัง้ออกเลขหนงัสอื 
นําสงเอกสาร และประสานงานกับฝายตางๆ รวมไปถึงการกลั่นกรองและคัดแยกแฟมหนังสือกอนนําเสนอ
ผูบริหาร และชวยเตรียมการประชุม 

(2) ศึกษา คนหาขอมูล เพื่อปรับปรุงระบบงานและวิธีการปฏิบัติงานของหนวยงาน เพื่อการ
สรางประสิทธิภาพในการทํางานรวมกับหนวยงานตางๆ 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน     

แกสมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานธุรการ และสารบรรณ หรืองานที่เกี่ยวของ และจัดทําสื่อประกอบการ

เผยแพร เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้สาขาการจัดการ หรือ
สาขาอื่นที่ กกท. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนี้ได 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 

2. มีความรู ความเขาใจในระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน  
3. สามารถใชคอมพิวเตอรในโปรแกรมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานได  
4. มีความละเอียด รอบคอบ และระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่ 
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด 

 

 

 

 

SAT_04-02-2 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  ธุรการ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาหนาที่ธุรการ (ปวส.) 
ระดับตําแหนง 3 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานในระดบัตน ภายใตการกํากบั แนะนํา ตรวจสอบ และปฏบิัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี ้

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานธุรการ และสารบรรณ หรืองานที่เกี่ยวของ 

รางหนังสือ พิมพแบบฟอรมตางๆ จัดสงหนังสือทั้งภายในและภายนอก จัดเกบ็เอกสาร พรอมทัง้ออกเลขหนงัสอื 
นําสงเอกสาร และประสานงานกับฝายตางๆ รวมไปถึงการกลั่นกรองและคัดแยกแฟมหนังสือกอนนําเสนอ
ผูบริหาร และชวยเตรียมการประชุม 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงระบบงานและวิธีการปฏิบัติงานของหนวยงาน เพื่อเปน
แนวทางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในหนวยงานที่รับผิดชอบ 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน     

แกสมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานธุรการ และสารบรรณ หรืองานที่เกี่ยวของ และจัดทําสื่อประกอบการ

เผยแพร เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงเจาหนาที่ธุรการ 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 2 หรือที่ กกท. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเลขานุการ หรืองานบริหารงานทั่วไป หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 2 
2. มีความรู ความสามารถที่เกี่ยวของกับการวางแผนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในเบื้องตนได 
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับงานสารบรรณเบื้องตน 
4. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณดานเศรษฐกิจ สังคม และการกีฬา  
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  ธุรการ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาหนาที่ธุรการ (ปวส.) 
ระดับตําแหนง 4 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานในระดับตน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานธุรการ และสารบรรณ หรืองานที่เกี่ยวของ 

รางหนังสือ พิมพแบบฟอรมตางๆ จัดสงหนังสือทั้งภายในและภายนอก จัดเกบ็เอกสาร พรอมทัง้ออกเลขหนงัสอื 
นําสงเอกสาร และประสานงานกับฝายตางๆ รวมไปถึงการกลั่นกรองและคัดแยกแฟมหนังสือกอนนําเสนอ
ผูบริหาร และชวยเตรียมการประชุม 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงระบบงานและวิธีการปฏิบัติงานของหนวยงาน เพื่อเปน
แนวทางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในหนวยงานที่รับผิดชอบ 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน     

แกสมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานธุรการ และสารบรรณ หรืองานที่เกี่ยวของ และจัดทําสื่อประกอบการ

เผยแพร เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงเจาหนาที่ธุรการ 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือที่ กกท. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเลขานุการ หรืองานบริหารงานทั่วไป หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 3  
2. มีความรู ความเขาใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที ่
3. มีความรูเกี่ยวกับแผนการดําเนินงาน และแผนงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ

หนวยงานที่สังกัด 

4. สามารถติดตอ ประสานงาน และสื่อสารกับบุคลากรในหนวยงาน และระหวางหนวยงานได  
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  ธุรการ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาหนาที่ธุรการ (ปวส.) 
ระดับตําแหนง 5 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานธุรการ และสารบรรณ หรือ

งานที่เกี่ยวของ รางหนังสือ พิมพแบบฟอรมตางๆ จัดสงหนังสือทั้งภายในและภายนอก จดัเกบ็เอกสาร พรอมทัง้
ออกเลขหนังสือ นําสงเอกสาร และประสานงานกับฝายตางๆ รวมไปถึงการกลั่นกรองและคัดแยกแฟมหนังสือ
กอนนําเสนอผูบริหาร และชวยเตรียมการประชุมที่ยาก 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงระบบงานและวิธีการปฏิบัติงานของหนวยงานในระดับ          
ที่ยาก เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในหนวยงานที่รับผิดชอบ  

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน     

แกสมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานธุรการ และสารบรรณ หรืองานที่เกี่ยวของ และจัดทําสื่อประกอบการ

เผยแพรในระดับที่ยาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงเจาหนาที่ธุรการ 4 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือที่ กกท. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเลขานุการ หรืองานบริหารงานทั่วไป หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 4 
2. มีความสามารถในจัดเก็บขอมูล และเรียบเรียงขอมูลที่เกี่ยวของกับการปฏบิตังิานอยางเปนระบบ  
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตรองคกร  
4. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด    
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  ธุรการ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาหนาที่ธุรการ (ปวส.) 
ระดับตําแหนง 6 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากและซับซอนในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานธุรการ และสารบรรณ หรือ

งานที่เกี่ยวของ รางหนังสือ พิมพแบบฟอรมตางๆ จัดสงหนังสือทั้งภายในและภายนอก จดัเกบ็เอกสาร พรอมทัง้
ออกเลขหนังสือ นําสงเอกสาร และประสานงานกับฝายตางๆ รวมไปถึงการกลั่นกรองและคัดแยกแฟมหนังสือ
กอนนําเสนอผูบริหาร และชวยเตรียมการประชุมที่ยากและซับซอน 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงระบบงานและวิธีการปฏิบัติงานของหนวยงานในระดับ           
ที่ยากและซับซอน เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในหนวยงานที่รับผิดชอบ 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ใหคําปรึกษากับหนวยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับงานที่ทํา รวมถึงใหคําแนะนําและ

ขอมูลที่เปนประโยชนตอการทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามกําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานธุรการ และสารบรรณ หรืองานที่เกี่ยวของ และจัดทําสื่อประกอบการ

เผยแพรในระดับที่ยากมาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงเจาหนาที่ธุรการ 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือที่ กกท. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเลขานุการ หรืองานบริหารงานทั่วไป หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 5 
2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําแผนงาน และแผนยุทธศาสตร 
3. มีความคิดริเริ่มในการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการทํางานเพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับองคกร  
4. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด     
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  ธุรการ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาหนาที่ธุรการ (ปวช.) 
ระดับตําแหนง 1 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานในระดบัตน ภายใตการกํากบั แนะนํา ตรวจสอบ และปฏบิัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี ้

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานธุรการ และสารบรรณ หรืองานที่เกี่ยวของ 

รางหนังสือ พิมพแบบฟอรมตางๆ จัดสงหนังสือทั้งภายในและภายนอก จัดเกบ็เอกสาร พรอมทัง้ออกเลขหนงัสอื 
นําสงเอกสาร และประสานงานกับฝายตางๆ รวมไปถึงการกลั่นกรองและคัดแยกแฟมหนังสือกอนนําเสนอ
ผูบริหาร และชวยเตรียมการประชุม 

(2) ศึกษา คนหาขอมูล เพื่อปรับปรุงระบบงานและวิธีการปฏิบัติงานของหนวยงาน เพื่อการ
สรางประสิทธิภาพในการทํางานรวมกับหนวยงานตางๆ 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน     

แกสมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานธุรการ และสารบรรณ หรืองานที่เกี่ยวของ และจัดทําสื่อประกอบการ

เผยแพร เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้สาขาการจัดการ หรือสาขา
อื่นที่ กกท. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนี้ได 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 

2. มีความรู ความเขาใจในระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน  
3. สามารถใชคอมพิวเตอรในโปรแกรมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานได  
4. มีความละเอียด รอบคอบ และระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่ 
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด 

 

 

 

 

SAT_04-03-1 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  ธุรการ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาหนาที่ธุรการ (ปวช.) 
ระดับตําแหนง 2 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานในระดบัตน ภายใตการกํากบั แนะนํา ตรวจสอบ และปฏบิัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี ้

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานธุรการ และสารบรรณ หรืองานที่เกี่ยวของ 

รางหนังสือ พิมพแบบฟอรมตางๆ จัดสงหนังสือทั้งภายในและภายนอก จัดเกบ็เอกสาร พรอมทัง้ออกเลขหนงัสอื 
นําสงเอกสาร และประสานงานกับฝายตางๆ รวมไปถึงการกลั่นกรองและคัดแยกแฟมหนังสือกอนนําเสนอ
ผูบริหาร และชวยเตรียมการประชุม 

(2) ศึกษา คนหาขอมูล เพื่อปรับปรุงระบบงานและวิธีการปฏิบัติงานของหนวยงาน เพื่อการ
สรางประสิทธิภาพในการทํางานรวมกับหนวยงานตางๆ 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน     

แกสมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานธุรการ และสารบรรณ หรืองานที่เกี่ยวของ และจัดทําสื่อประกอบการ

เผยแพร เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงเจาหนาที่ธุรการ 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 1 หรือที่ กกท. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเลขานุการ หรืองานบริหารงานทั่วไป หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 

2. มีความรู ความเขาใจในระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน  
3. สามารถใชคอมพิวเตอรในโปรแกรมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานได  
4. มีความละเอียด รอบคอบ และระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่ 
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด 

 

 

 

SAT_04-03-2 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  ธุรการ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาหนาที่ธุรการ (ปวช.) 
ระดับตําแหนง 3 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานในระดบัตน ภายใตการกํากบั แนะนํา ตรวจสอบ และปฏบิัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี ้

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานธุรการ และสารบรรณ หรืองานที่เกี่ยวของ 

รางหนังสือ พิมพแบบฟอรมตางๆ จัดสงหนังสือทั้งภายในและภายนอก จัดเกบ็เอกสาร พรอมทัง้ออกเลขหนงัสอื 
นําสงเอกสาร และประสานงานกับฝายตางๆ รวมไปถึงการกลั่นกรองและคัดแยกแฟมหนังสือกอนนําเสนอ
ผูบริหาร และชวยเตรียมการประชุม 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงระบบงานและวิธีการปฏิบัติงานของหนวยงาน เพื่อเปน
แนวทางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในหนวยงานที่รับผิดชอบ 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน     

แกสมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานธุรการ และสารบรรณ หรืองานที่เกี่ยวของ และจัดทําสื่อประกอบการ

เผยแพร เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงเจาหนาที่ธุรการ 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 2 หรือที่ กกท. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเลขานุการ หรืองานบริหารงานทั่วไป หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 2 
2. มีความรู ความสามารถที่เกี่ยวของกับการวางแผนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในเบื้องตนได 
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับงานสารบรรณเบื้องตน 
4. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณดานเศรษฐกิจ สังคม และการกีฬา  
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด 

 

 

 

SAT_04-03-3 

34



 

มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  ธุรการ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาหนาที่ธุรการ (ปวช.) 
ระดับตําแหนง 4 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานในระดบัตน ภายใตการกํากบั แนะนํา ตรวจสอบ และปฏบิัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี ้

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานธุรการ และสารบรรณ หรืองานที่เกี่ยวของ 

รางหนังสือ พิมพแบบฟอรมตางๆ จัดสงหนังสือทั้งภายในและภายนอก จัดเกบ็เอกสาร พรอมทัง้ออกเลขหนงัสอื 
นําสงเอกสาร และประสานงานกับฝายตางๆ รวมไปถึงการกลั่นกรองและคัดแยกแฟมหนังสือกอนนําเสนอ
ผูบริหาร และชวยเตรียมการประชุม 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงระบบงานและวิธีการปฏิบัติงานของหนวยงาน เพื่อเปน
แนวทางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในหนวยงานที่รับผิดชอบ 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน     

แกสมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานธุรการ และสารบรรณ หรืองานที่เกี่ยวของ และจัดทําสื่อประกอบการ

เผยแพร เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงเจาหนาที่ธุรการ 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือที่ กกท.  
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเลขานุการ หรืองานบริหารงานทั่วไป หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว ไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 3  
2. มีความรู ความเขาใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ 
3. มีความรูเกี่ยวกับแผนการดําเนินงาน และแผนงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ

หนวยงานที่สังกัด 

4. สามารถติดตอ ประสานงาน และสื่อสารกับบุคลากรในหนวยงาน และระหวางหนวยงานได  
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

 

 

SAT_04-03-4 

35



 

มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  ธุรการ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาหนาที่ธุรการ (ปวช.) 
ระดับตําแหนง 5 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานธุรการ และสารบรรณ หรือ

งานที่เกี่ยวของ รางหนังสือ พิมพแบบฟอรมตางๆ จัดสงหนังสือทั้งภายในและภายนอก จดัเกบ็เอกสาร พรอมทัง้
ออกเลขหนังสือ นําสงเอกสาร และประสานงานกับฝายตางๆ รวมไปถึงการกลั่นกรองและคัดแยกแฟมหนังสือ
กอนนําเสนอผูบริหาร และชวยเตรียมการประชุมที่ยาก 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงระบบงานและวิธีการปฏิบัติงานของหนวยงานในระดับ   
ที่ยาก เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในหนวยงานที่รับผิดชอบ 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน     

แกสมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานธุรการ และสารบรรณ หรืองานที่เกี่ยวของ และจัดทําสื่อประกอบการ

เผยแพรในระดับที่ยาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงเจาหนาที่ธุรการ 4 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือที่ กกท. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเลขานุการ หรืองานบริหารงานทั่วไป หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว ไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 4 

2. มีความสามารถในจัดเก็บขอมูล และเรียบเรียงขอมูลที่เกี่ยวของกับการปฏบิตังิานอยางเปนระบบ  
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตรองคกร  
4. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

 

SAT_04-03-5 

36



 

มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  วิเทศสัมพันธ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พนักงานวิเทศสัมพันธ 
ระดับตําแหนง 3 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานในระดบัตน ภายใตการกํากบั แนะนํา ตรวจสอบ และปฏบิัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี ้

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานประสานองคกรกีฬาระหวางประเทศ หรือ

วิเทศสัมพันธ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ และอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการเดินทางไปตางประเทศของผูบริหาร
และพนักงาน กกท. 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนรายงาน
ผลการดําเนินงาน เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่กําหนด 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน     

แกสมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานประสานองคกรกีฬาระหวางประเทศ หรือวิเทศสัมพันธ และจัดทําสื่อ

ประกอบการเผยแพร เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. ไดรับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางสาขารัฐศาสตร (ความสัมพันธระหวาง
ประเทศ) อักษรศาสตร ศิลปศาสตร ภาษาศาสตร หรือสาขาอื่นๆ ทางสังคมศาสตร ที่ กกท. กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนี้ได 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน วางแผนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในเบื้องตนได 
2. มีความรู ความเขาใจในระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน  
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับงานสารบรรณเบื้องตน 
4. สามารถใชคอมพิวเตอรในโปรแกรมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานได  
5. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณดานเศรษฐกิจ สังคม และการกีฬา  
6. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  วิเทศสัมพันธ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พนักงานวิเทศสัมพันธ 
ระดับตําแหนง 4 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานในระดบัตน ภายใตการกํากบั แนะนํา ตรวจสอบ และปฏบิัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมลีักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี ้

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานประสานองคกรกีฬาระหวางประเทศ หรือ

วิเทศสัมพันธ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ และอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการเดินทางไปตางประเทศของผูบริหาร
และพนักงาน กกท. 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนรายงาน
ผลการดําเนินงาน เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่กําหนด 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน     

แกสมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานประสานองคกรกีฬาระหวางประเทศ หรือวิเทศสัมพันธ และจัดทําสื่อ

ประกอบการเผยแพร เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานวิเทศสัมพันธ 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือที่ 
กกท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานประสานองคกรกีฬาระหวางประเทศ หรือ
วิเทศสัมพันธของหนวยงาน หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 3  
2. มีความรู ความเขาใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ 
3. มีความรูเกี่ยวกับแผนการดําเนินงาน และแผนงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ

หนวยงานที่สังกัด 

4. สามารถติดตอ ประสานงาน และสื่อสารกับบุคลากรในหนวยงาน และระหวางหนวยงานได  
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  วิเทศสัมพันธ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พนักงานวิเทศสัมพันธ 
ระดับตําแหนง 5 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานประสานองคกรกีฬาระหวาง

ประเทศ หรือวิเทศสัมพันธ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ และอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการเดินทางไปตางประเทศ
ของผูบริหารและพนักงาน กกท. ที่ยาก 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนรายงาน
ผลการดําเนินงานในระดับที่ยาก เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่กําหนด   

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแก

สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานประสานองคกรกีฬาระหวางประเทศ หรือวิเทศสัมพันธ และจัดทําสื่อ

ประกอบการเผยแพรในระดับที่ยาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานวิเทศสัมพันธ 4 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือที่ 
กกท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานประสานองคกรกีฬาระหวางประเทศ หรือ
วิเทศสัมพันธของหนวยงาน หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 4 

2. มีความสามารถในจัดเก็บขอมูล และเรียบเรียงขอมูลที่เกี่ยวของกับการปฏบิตังิานอยางเปนระบบ  
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตรองคกร  
4. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  วิเทศสัมพันธ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พนักงานวิเทศสัมพันธ 
ระดับตําแหนง 6 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากและซับซอนในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานประสานองคกรกีฬาระหวาง

ประเทศ หรือวิเทศสัมพันธ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ และอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการเดินทางไปตางประเทศ
ของผูบริหารและพนักงาน กกท. ที่ยากและซับซอน 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนรายงาน
ผลการดําเนินงานในระดับที่ยากและซับซอน เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่
กําหนด 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ใหคําปรึกษากับหนวยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับงานที่ทํา รวมถึงใหคําแนะนําและ

ขอมูลที่เปนประโยชนตอการทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามกําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานประสานองคกรกีฬาระหวางประเทศ หรือวิเทศสัมพันธ และจัดทําสื่อ

ประกอบการเผยแพรในระดับที่ยากมาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานวิเทศสัมพันธ 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือที่ 
กกท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานประสานองคกรกีฬาระหวางประเทศ หรือ
วิเทศสัมพันธของหนวยงาน หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 5 

2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําแผนงาน และแผนยุทธศาสตร 
3. มีความคิดริเริ่มในการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการทํางานเพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับองคกร  
4. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  วิเทศสัมพันธ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พนักงานวิเทศสัมพันธ 
ระดับตําแหนง 7 (ปฏิบัติงานดานวิชาการ) 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากและซับซอนมากในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานประสานองคกรกีฬาระหวาง

ประเทศ หรือวิเทศสัมพันธ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ และอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการเดินทางไปตางประเทศ
ของผูบริหารและพนักงาน กกท. ที่ยากมากและซับซอนมาก 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนรายงาน
ผลการดําเนินงานในระดับที่ยากมากและซับซอนมาก เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงาน
ตามที่กําหนด  

(3) มีการวางแผนงาน มอบหมายงาน และติดตามประเมินผลงานอยางเปนระบบ 
2. ดานประสานงาน/บริการ 

(1) ใหคําปรึกษากับหนวยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับงานที่ทํา รวมถึงใหคําแนะนําและ
ขอมูลที่เปนประโยชนตอการทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามกําหนด 

(2) ใหขอมูลทางดานประสานองคกรกีฬาระหวางประเทศ หรือวิเทศสัมพันธ และจัดทําสื่อ
ประกอบการเผยแพรในระดับที่ยากมากและซับซอนมาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานวิเทศสัมพันธ 6 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือที่ 
กกท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานประสานองคกรกีฬาระหวางประเทศ หรือ
วิเทศสัมพันธของหนวยงาน หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 6 
2. มีความสามารถในการวางแผน/งบประมาณ และติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน 
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเปนผูนําทีม และการทํางานเปนทีม  
4. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการในการตั้งเปาหมาย และประเมินผลงาน 
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

 

SAT_06-01-7 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  ประชาสมัพันธ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พนักงานประชาสมัพันธ 
ระดับตําแหนง 3 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานในระดบัตน ภายใตการกํากบั แนะนํา ตรวจสอบ และปฏบิัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี ้

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานประชาสัมพันธ ผลิตสื่อ หรืองานอื่นที่

เกี่ยวของ เผยแพรกิจการของ กกท. การสรางภาพลักษณที่พึงประสงค การเผยแพรความรูขาวสารดานกีฬา 
ประชาสัมพันธ ใหเปนไปตามนโยบายและเปาหมายทางสื่อมวลชนชนิดตางๆ และสถานีทีวีกีฬา เพื่อรณรงค
ปลูกฝงทัศนคติใหประชาชนมีความสนใจ เขาใจ และเห็นความสําคัญของการกีฬา รวมถึงสรางกระแสความ
ตื่นตัวทางดานการกีฬาภายในประเทศ 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนรายงาน
ผลการดําเนินงาน เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่กําหนด 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน     

แกสมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานประชาสัมพันธ ผลิตสื่อ และจัดทําสื่อประกอบการเผยแพร เพื่อให

ความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. ไดรับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางสาขาสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ 
วารสารศาสตร นิเทศศาสตร หรือทางสาขาอื่นที่ กกท. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนี้ได 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน วางแผนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในเบื้องตนได 
2. มีความรู ความเขาใจในระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน  
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับงานสารบรรณเบื้องตน 
4. สามารถใชคอมพิวเตอรในโปรแกรมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานได  
5. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณดานเศรษฐกิจ สังคม และการกีฬา  
6. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด 

 

 

SAT_07-01-3 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  ประชาสมัพันธ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พนักงานประชาสมัพันธ 
ระดับตําแหนง 4 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานในระดบัตน ภายใตการกํากบั แนะนํา ตรวจสอบ และปฏบิัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมลีักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี ้

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานประชาสัมพันธ ผลิตสื่อ หรืองานอื่นที่

เกี่ยวของ เผยแพรกิจการของ กกท. การสรางภาพลักษณที่พึงประสงค การเผยแพรความรูขาวสารดานกีฬา 
ประชาสัมพันธ ใหเปนไปตามนโยบายและเปาหมายทางสื่อมวลชนชนิดตางๆ และสถานีทีวีกีฬา เพื่อรณรงค
ปลูกฝงทัศนคติใหประชาชนมีความสนใจ เขาใจ และเห็นความสําคัญของการกีฬา รวมถึงสรางกระแสความ
ตื่นตัวทางดานการกีฬาภายในประเทศ 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนรายงาน
ผลการดําเนินงาน เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่กําหนด 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน     

แกสมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานประชาสัมพันธ ผลิตสื่อ และจัดทําสื่อประกอบการเผยแพร เพื่อให

ความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานประชาสัมพันธ 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือที่ 
กกท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธ หรือการผลิตสื่อ หรืองาน
อื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 3  
2. มีความรู ความเขาใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที ่
3. มีความรูเกี่ยวกับแผนการดําเนินงาน และแผนงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ

หนวยงานที่สังกัด 

4. สามารถติดตอ ประสานงาน และสื่อสารกับบุคลากรในหนวยงาน และระหวางหนวยงานได  
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

 

 

SAT_07-01-4 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  ประชาสมัพันธ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พนักงานประชาสมัพันธ 
ระดับตําแหนง 5 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานประชาสัมพันธ ผลิตสื่อ หรือ

งานอื่นที่เกี่ยวของ เผยแพรกิจการของ กกท. การสรางภาพลักษณที่พึงประสงค การเผยแพรความรูขาวสารดานกีฬา 
ประชาสัมพันธ ใหเปนไปตามนโยบายและเปาหมายทางสื่อมวลชนชนิดตางๆ และสถานีทีวีกีฬา เพื่อรณรงค
ปลูกฝงทัศนคติใหประชาชนมีความสนใจ เขาใจ และเห็นความสําคัญของการกีฬา รวมถึงสรางกระแสความ
ตื่นตัวทางดานการกีฬาภายในประเทศที่ยาก 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนรายงาน
ผลการดําเนินงานในระดับที่ยาก เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่กําหนด   

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแก

สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานประชาสัมพันธ ผลิตสื่อ และจัดทําสื่อประกอบการเผยแพรในระดับ           

ที่ยาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานประชาสัมพันธ 4 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือที่ 
กกท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธ หรือการผลิตสื่อ หรืองาน
อื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 4 

2. มีความสามารถในจัดเก็บขอมูล และเรียบเรียงขอมูลที่เกี่ยวของกับการปฏบิตังิานอยางเปนระบบ  
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตรองคกร  
4. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

 

 

 

SAT_07-01-5 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  ประชาสมัพันธ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พนักงานประชาสมัพันธ 
ระดับตําแหนง 6 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากและซับซอนในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานประชาสัมพันธ ผลิตสื่อ หรือ

งานอื่นที่เกี่ยวของ เผยแพรกิจการของ กกท. การสรางภาพลักษณที่พึงประสงค การเผยแพรความรูขาวสารดานกีฬา 
ประชาสัมพันธ ใหเปนไปตามนโยบายและเปาหมายทางสื่อมวลชนชนิดตางๆ และสถานีทีวีกีฬา เพื่อรณรงค
ปลูกฝงทัศนคติใหประชาชนมีความสนใจ เขาใจ และเห็นความสําคัญของการกีฬา รวมถึงสรางกระแสความ
ตื่นตัวทางดานการกีฬาภายในประเทศที่ยากและซับซอน 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนรายงาน
ผลการดําเนินงานในระดับที่ยากและซับซอน เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่
กําหนด   

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ใหคําปรึกษากับหนวยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับงานที่ทํา รวมถึงใหคําแนะนําและ

ขอมูลที่เปนประโยชนตอการทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามกําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานประชาสัมพันธ ผลิตสื่อ และจัดทําสื่อประกอบการเผยแพรในระดับ     

ที่ยากมาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานประชาสัมพันธ 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือที่ 
กกท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธ หรือการผลิตสื่อ หรืองาน
อื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 5 

2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําแผนงาน และแผนยุทธศาสตร 
3. มีความคิดริเริ่มในการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการทํางานเพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับองคกร  
4. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  ประชาสมัพันธ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พนักงานประชาสมัพันธ 
ระดับตําแหนง 7 (ปฏิบัติงานดานวิชาการ) 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากและซับซอนมากในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานประชาสัมพันธ ผลิตสื่อ หรือ

งานอื่นที่เกี่ยวของ เผยแพรกิจการของ กกท. การสรางภาพลักษณที่พึงประสงค การเผยแพรความรูขาวสารดานกีฬา 
ประชาสัมพันธ ใหเปนไปตามนโยบายและเปาหมายทางสื่อมวลชนชนิดตางๆ และสถานีทีวีกีฬา เพื่อรณรงค
ปลูกฝงทัศนคติใหประชาชนมีความสนใจ เขาใจ และเห็นความสําคัญของการกีฬา รวมถึงสรางกระแสความ
ตื่นตัวทางดานการกีฬาภายในประเทศที่ยากมากและซับซอนมาก 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนรายงาน
ผลการดําเนินงานในระดับที่ยากมากและซับซอนมาก เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงาน
ตามที่กําหนด  

(3) มีการวางแผนงาน มอบหมายงาน และติดตามประเมินผลงานอยางเปนระบบ 
2. ดานประสานงาน/บริการ 

(1) ใหคําปรึกษากับหนวยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับงานที่ทํา รวมถึงใหคําแนะนําและ
ขอมูลที่เปนประโยชนตอการทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามกําหนด 

(2) ใหขอมูลทางดานประชาสัมพันธ ผลิตสื่อ และจัดทําสื่อประกอบการเผยแพรในระดับ            
ที่ยากมากและซับซอนมาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานประชาสัมพันธ 6 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือที่ 
กกท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธ หรือการผลิตสื่อ หรืองาน
อื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 6 
2. มีความสามารถในการวางแผน/งบประมาณ และติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน 
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเปนผูนําทีม และการทํางานเปนทีม  
4. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการในการตั้งเปาหมาย และประเมินผลงาน 
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  นิติการ/ทรัพยากรบุคคล 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นิติกร 
ระดับตําแหนง 3 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานในระดบัตน ภายใตการกํากบั แนะนํา ตรวจสอบ และปฏบิัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี ้

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งและกฎหมาย 

ที่เกี่ยวของ จัดทํา ตรวจสอบรางบันทึกขอตกลงตางๆ พรอมทั้งคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ
คณะทํางานตางๆ ของ กกท. และปรับปรุง แกไขขอบังคับ ระเบียบ ประกาศและหลักเกณฑตางๆ ของ กกท. 
รวมถึงตอบขอหารือ วินิจฉัยปญหา พิจารณาใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับรางกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง 
ประกาศ หลักเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของ และใหคําแนะนําขอกฎหมายแกสวนงานตางๆ ของ กกท. 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวกับงาน เพื่อให
สอดคลองและเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน และเกิดความเปนธรรมตอทุกฝาย 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน     

แกสมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานกฎหมาย และจัดทําสื่อประกอบการเผยแพร เพื่อใหความรูแกผูที่

เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. ไดรับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางสาขากฎหมาย 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน วางแผนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในเบื้องตนได 
2. มีความรู ความเขาใจในระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน  
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับงานสารบรรณเบื้องตน 
4. สามารถใชคอมพิวเตอรในโปรแกรมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานได  
5. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณดานเศรษฐกิจ สังคม และการกีฬา  
6. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  นิติการ/ทรัพยากรบุคคล 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นิติกร 
ระดับตําแหนง 4 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานในระดบัตน ภายใตการกํากบั แนะนํา ตรวจสอบ และปฏบิัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมลีักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี ้

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งและกฎหมาย 

ที่เกี่ยวของ จัดทํา ตรวจสอบรางบันทึกขอตกลงตางๆ พรอมทั้งคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ
คณะทํางานตางๆ ของ กกท. และปรับปรุง แกไขขอบังคับ ระเบียบ ประกาศและหลักเกณฑตางๆ ของ กกท. 
รวมถึงตอบขอหารือ วินิจฉัยปญหา พิจารณาใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับรางกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง 
ประกาศ หลักเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของ และใหคําแนะนําขอกฎหมายแกสวนงานตางๆ ของ กกท. 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวกับงาน เพื่อให
สอดคลองและเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน และเกิดความเปนธรรมตอทุกฝาย 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน     

แกสมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานกฎหมาย และจัดทําสื่อประกอบการเผยแพร เพื่อใหความรูแกผูที่

เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนิติกร 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือที่ กกท. เทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานนิติการ กฎหมาย กฎหมายแรงงาน การสวัสดิการ
และแรงงานสัมพันธ หรือการคลังและพัสดุ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 3  
2. มีความรู ความเขาใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ 
3. มีความรูเกี่ยวกับแผนการดําเนินงาน และแผนงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ

หนวยงานที่สังกัด 

4. สามารถติดตอ ประสานงาน และสื่อสารกับบุคลากรในหนวยงาน และระหวางหนวยงานได  
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  นิติการ/ทรัพยากรบุคคล 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นิติกร 
ระดับตําแหนง 5 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

คําสั่งและกฎหมาย ที่เกี่ยวของ จัดทํา ตรวจสอบรางบันทึกขอตกลงตางๆ พรอมทั้งคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานตางๆ ของ กกท. และปรับปรุง แกไขขอบังคับ ระเบียบ ประกาศและ
หลักเกณฑตางๆ ของ กกท. รวมถึงตอบขอหารือ วินิจฉัยปญหา พิจารณาใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับรางกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง ประกาศ หลักเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของ และใหคําแนะนําขอกฎหมายแกสวนงานตางๆ 
ของ กกท. ที่ยาก 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวกับงานในระดับที่ยาก 
เพื่อใหสอดคลองและเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน และเกิดความเปนธรรมตอทุกฝาย  

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแก

สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานกฎหมาย และจัดทําสื่อประกอบการเผยแพรในระดับที่ยาก เพื่อให

ความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนิติกร 4 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือที่ กกท. เทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานนิติการ กฎหมาย กฎหมายแรงงาน การสวัสดิการและ
แรงงานสัมพันธ หรือการคลังและพัสดุ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 4 

2. มีความสามารถในจัดเก็บขอมูล และเรียบเรียงขอมูลที่เกี่ยวของกับการปฏบิตังิานอยางเปนระบบ  
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตรองคกร  
4. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

 

 

 

SAT_08-01-5 
        14-02-5 

49



 

มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  นิติการ/ทรัพยากรบุคคล 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นิติกร 
ระดับตําแหนง 6 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากและซับซอนในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

คําสั่งและกฎหมาย ที่เกี่ยวของ จัดทํา ตรวจสอบรางบันทึกขอตกลงตางๆ พรอมทั้งคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานตางๆ ของ กกท. และปรับปรุง แกไขขอบังคับ ระเบียบ ประกาศและ
หลักเกณฑตางๆ ของ กกท. รวมถึงตอบขอหารือ วินิจฉัยปญหา พิจารณาใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับรางกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง ประกาศ หลักเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของ และใหคําแนะนําขอกฎหมายแกสวนงานตางๆ 
ของ กกท. ที่ยากและซับซอน 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวกับงานในระดับที่ยาก
และซับซอน เพื่อใหสอดคลองและเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน และเกิดความเปนธรรมตอทุกฝาย   

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ใหคําปรึกษากับหนวยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับงานที่ทํา รวมถึงใหคําแนะนําและ

ขอมูลที่เปนประโยชนตอการทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามกําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานกฎหมาย และจัดทําสื่อประกอบการเผยแพรในระดับที่ยากมาก เพื่อให

ความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนิติกร 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือที่ กกท. เทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานนิติการ กฎหมาย กฎหมายแรงงาน การสวัสดิการและ
แรงงานสัมพันธ หรือการคลังและพัสดุ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 5 

2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําแผนงาน และแผนยุทธศาสตร 
3. มีความคิดริเริ่มในการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการทํางานเพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับองคกร  
4. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

 

 

  

SAT_08-01-6 
        14-02-6 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  นิติการ/ทรัพยากรบุคคล 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นิติกร 
ระดับตําแหนง 7 (ปฏิบัติงานดานวิชาการ) 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากและซับซอนมากในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

คําสั่งและกฎหมาย ที่เกี่ยวของ จัดทํา ตรวจสอบรางบันทึกขอตกลงตางๆ พรอมทั้งคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานตางๆ ของ กกท. และปรับปรุง แกไขขอบังคับ ระเบียบ ประกาศและ
หลักเกณฑตางๆ ของ กกท. รวมถึงตอบขอหารือ วินิจฉัยปญหา พิจารณาใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับรางกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง ประกาศ หลักเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของ และใหคําแนะนําขอกฎหมายแกสวนงานตางๆ 
ของ กกท. ที่ยากมากและซับซอนมาก 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวกับงานในระดับที่ยาก
มากและซับซอนมาก เพื่อใหสอดคลองและเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน และเกิดความเปนธรรมตอทุกฝาย   

(3) มีการวางแผนงาน มอบหมายงาน และติดตามประเมินผลงานอยางเปนระบบ 
2. ดานประสานงาน/บริการ 

(1) ใหคําปรึกษากับหนวยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับงานที่ทํา รวมถึงใหคําแนะนําและ
ขอมูลที่เปนประโยชนตอการทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามกําหนด 

(2) ใหขอมูลทางดานกฎหมาย และจัดทําสื่อประกอบการเผยแพรในระดับที่ยากมากและ
ซับซอนมาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนิติกร 6 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือที่ กกท. เทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานนิติการ กฎหมาย กฎหมายแรงงาน การสวัสดิการและ
แรงงานสัมพันธ หรือการคลังและพัสดุ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 6 
2. มีความสามารถในการวางแผน/งบประมาณ และติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน 
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเปนผูนําทีม และการทํางานเปนทีม  
4. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการในการตั้งเปาหมาย และประเมินผลงาน 
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

 

SAT_08-01-7 
        14-02-7 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  วิเคราะห 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พนักงานวิเคราะห 
ระดับตําแหนง 3 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานในระดบัตน ภายใตการกํากบั แนะนํา ตรวจสอบ และปฏบิัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี ้

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานนโยบายและแผน พัฒนาและประสานแผน 

ติดตามงบประมาณ วิเคราะหและประเมินผล หรือบริหารความเสี่ยง หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ และชวยจัดทํา
รายงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กกท. รวมทั้งติดตามใหหนวยงานตางๆ ดําเนินการตาม
ระบบการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในของ กกท. ใหทั่วถึง 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุง พัฒนาแผนและนโยบายที่เกี่ยวของ และการจัดทํา
ยุทธศาสตร และการนําแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติอยางตอเนื่อง 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน     

แกสมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานนโยบายและแผน พัฒนาและประสานแผน ติดตามงบประมาณ 

วิเคราะหและประเมินผล หรือบริหารความเสี่ยง และจัดทําสื่อประกอบการเผยแพร เพื่อใหความรูแกผูที่
เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. ไดรับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางสาขาบริหารการศึกษา เศรษฐศาสตร 
คณิตศาสตร สถิติ สถิติประยุกต ศิลปศาสตร วิจัยสังคมศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร เทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือสาขาอื่น  ๆทางสังคมศาสตร หรือวิทยาศาสตร ที่ กกท. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนี้ได 
 
ความรู ความสามารถท่ีตองการ 

1. มีความรู ความสามารถที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน วางแผนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในเบื้องตนได 
2. มีความรู ความเขาใจในระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน  
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับงานสารบรรณเบื้องตน 
4. สามารถใชคอมพิวเตอรในโปรแกรมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานได  
5. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณดานเศรษฐกิจ สังคม และการกีฬา  
6. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด 

 

 

SAT_09-01-3 

52



 

มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  วิเคราะห 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พนักงานวิเคราะห 
ระดับตําแหนง 4 
 

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานในระดบัตน ภายใตการกํากบั แนะนํา ตรวจสอบ และปฏบิัติงาน

อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมลีักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี ้
1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 

(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานนโยบายและแผน พัฒนาและประสานแผน 
ติดตามงบประมาณ วิเคราะหและประเมินผล หรือบริหารความเสี่ยง หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ และชวยจัดทํา
รายงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กกท. รวมทั้งติดตามใหหนวยงานตางๆ ดําเนินการตาม
ระบบการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในของ กกท. ใหทั่วถึง 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุง พัฒนาแผนและนโยบายที่เกี่ยวของ และการจัดทํา
ยุทธศาสตร และการนําแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติอยางตอเนื่อง 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน     

แกสมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานนโยบายและแผน พัฒนาและประสานแผน ติดตามงบประมาณ 

วิเคราะหและประเมินผล หรือบริหารความเสี่ยง และจัดทําสื่อประกอบการเผยแพร เพื่อใหความรูแกผูที่
เกี่ยวของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานวิเคราะห 3 ไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือที่ กกท. 

เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานนโยบายและแผน พัฒนาและประสานแผน 
ติดตามงบประมาณ วิเคราะหและประเมินผล หรือบริหารความเสี่ยง หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 
1 ป หรือ 

2. ไดรับวุฒิปริญญาโท หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางสาขาบริหารการศึกษา เศรษฐศาสตร 
คณิตศาสตร สถิติ สถิติประยุกต ศิลปศาสตร วิจัยสังคมศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร เทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือสาขาอื่น  ๆทางสังคมศาสตร หรือวิทยาศาสตร ที่ กกท. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนี้ได 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 3  
2. มีความรู ความเขาใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ 
3. มีความรูเกี่ยวกับแผนการดําเนินงาน และแผนงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ

หนวยงานที่สังกัด 

4. สามารถติดตอ ประสานงาน และสื่อสารกับบุคลากรในหนวยงาน และระหวางหนวยงานได  
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

SAT_09-01-4 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  วิเคราะห 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พนักงานวิเคราะห 
ระดับตําแหนง 5 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานนโยบายและแผน พัฒนาและ

ประสานแผน ติดตามงบประมาณ วิเคราะหและประเมินผล หรือบริหารความเสี่ยง หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ 
และชวยจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กกท. รวมทั้งติดตามใหหนวยงานตางๆ 
ดําเนินการตามระบบการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในของ กกท. ใหทั่วถึงที่ยาก 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุง พัฒนาแผนและนโยบายที่เกี่ยวของ และการจัดทํา
ยุทธศาสตร และการนําแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติอยางตอเนื่องในระดับที่ยาก  

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแก

สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานนโยบายและแผน พัฒนาและประสานแผน ติดตามงบประมาณ 

วิเคราะหและประเมินผล หรือบริหารความเสี่ยง และจัดทําสื่อประกอบการเผยแพรในระดับที่ยาก เพื่อให
ความรูแกผูที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานวิเคราะห 4 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือที่ 
กกท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานนโยบายและแผน พัฒนาและประสานแผน 
ติดตามงบประมาณ วิเคราะหและประเมินผล หรือบริหารความเสี่ยง หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 
1 ป กําหนด 2 ป ใหลดเปน 1 ป สําหรับผูมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานวิเคราะห 4 ขอ 2 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 4 

2. มีความสามารถในจัดเก็บขอมูล และเรียบเรียงขอมูลที่เกี่ยวของกับการปฏบิตังิานอยางเปนระบบ  
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตรองคกร  
4. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

 

 

 

SAT_09-01-5 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  วิเคราะห 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พนักงานวิเคราะห 
ระดับตําแหนง 6 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากและซับซอนในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานนโยบายและแผน พัฒนาและ

ประสานแผน ติดตามงบประมาณ วิเคราะหและประเมินผล หรือบริหารความเสี่ยง หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ 
และชวยจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กกท. รวมทั้งติดตามใหหนวยงานตางๆ 
ดําเนินการตามระบบการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในของ กกท. ใหทั่วถึงที่ยากและซับซอน 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุง พัฒนาแผนและนโยบายที่เกี่ยวของ และการจัดทํา
ยุทธศาสตร และการนําแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติอยางตอเนื่องในระดับที่ยากและซับซอน  

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ใหคําปรึกษากับหนวยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับงานที่ทํา รวมถึงใหคําแนะนําและ

ขอมูลที่เปนประโยชนตอการทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามกําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานนโยบายและแผน พัฒนาและประสานแผน ติดตามงบประมาณ 

วิเคราะหและประเมินผล หรือบริหารความเสี่ยง และจัดทําสื่อประกอบการเผยแพรในระดับที่ยากมาก เพื่อให
ความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานวิเคราะห 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือที่ 
กกท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานนโยบายและแผน พัฒนาและประสานแผน 
ติดตามงบประมาณ วิเคราะหและประเมินผล หรือบริหารความเสี่ยง ของหนวยงาน หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 5 

2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําแผนงาน และแผนยุทธศาสตร 
3. มีความคิดริเริ่มในการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการทํางานเพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับองคกร  
4. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

 

 

  

SAT_09-01-6 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  วิเคราะห 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พนักงานวิเคราะห 
ระดับตําแหนง 7 (ปฏิบัติงานดานวิชาการ) 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากและซับซอนมากในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานนโยบายและแผน พัฒนาและ

ประสานแผน ติดตามงบประมาณ วิเคราะหและประเมินผล หรือบริหารความเสี่ยง หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ 
และชวยจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กกท. รวมทั้งติดตามใหหนวยงานตางๆ 
ดําเนินการตามระบบการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในของ กกท. ใหทั่วถึงที่ยากมากและซับซอนมาก 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุง พัฒนาแผนและนโยบายที่เกี่ยวของ และการจัดทํา
ยุทธศาสตร และการนําแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติอยางตอเนื่องในระดับที่ยากมาก และซับซอนมาก  

(3) มีการวางแผนงาน มอบหมายงาน และติดตามประเมินผลงานอยางเปนระบบ 
2. ดานประสานงาน/บริการ 

(1) ใหคําปรึกษากับหนวยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับงานที่ทํา รวมถึงใหคําแนะนําและ
ขอมูลที่เปนประโยชนตอการทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามกําหนด 

(2) ใหขอมูลทางดานนโยบายและแผน พัฒนาและประสานแผน ติดตามงบประมาณ 
วิเคราะหและประเมินผล หรือบริหารความเสี่ยง และจัดทําสื่อประกอบการเผยแพรในระดับที่ยากมากและ
ซับซอนมาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานวิเคราะห 6 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือที่ 
กกท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานนโยบายและแผน พัฒนาและประสานแผน 
ติดตามงบประมาณ วิเคราะหและประเมินผล หรือบริหารความเสี่ยง หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 
1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 6 
2. มีความสามารถในการวางแผน/งบประมาณ และติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน 
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเปนผูนําทีม และการทํางานเปนทีม  
4. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการในการตั้งเปาหมาย และประเมินผลงาน 
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

 

SAT_09-01-7 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  งบประมาณ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พนักงานงบประมาณ 
ระดับตําแหนง 3 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานในระดบัตน ภายใตการกํากบั แนะนํา ตรวจสอบ และปฏบิัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี ้

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานงบประมาณ หรือการติดตามงบประมาณ 

หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ จัดทําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป รายงานการคลังประจําป เสนอขอแปรญัตติ
งบประมาณรายจายประจําป รวมทั้งงบประมาณรายจายประจําปเพิ่มเติม (งบกลาง) และขอเงินประจํางวด 
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ จัดทําคาใชจายผลผลิตประจําป จัดเตรียมขอมูล
ชี้แจงงบประมาณ จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปของ กกท. จัดทําสรุปวงเงินงบประมาณที่ไดรับและ
รายละเอียดงบประมาณที่ไดรับประจําป และจัดทํางบประมาณลงทุนประจําป 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนรายงาน
ผลการดําเนินงานเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่กําหนด 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน     

แกสมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานงบประมาณ หรือการติดตามงบประมาณ และจัดทําสื่อประกอบการ

เผยแพร เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. ไดรับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางสาขาบัญชี เศรษฐศาสตร บริหารธุรกิจ 
พาณิชยศาสตร สถิติ หรือทางสาขาอื่นที่ กกท. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนี้ได 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน วางแผนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในเบื้องตนได 
2. มีความรู ความเขาใจในระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน  
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับงานสารบรรณเบื้องตน 
4. สามารถใชคอมพิวเตอรในโปรแกรมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานได  
5. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณดานเศรษฐกิจ สังคม และการกีฬา  
6. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด 

 

 

SAT_10-01-3 

57



 

มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  งบประมาณ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พนักงานงบประมาณ 
ระดับตําแหนง 4 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานในระดบัตน ภายใตการกํากบั แนะนํา ตรวจสอบ และปฏบิัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมลีักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี ้

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานงบประมาณ หรือการติดตามงบประมาณ 

หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ จัดทําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป รายงานการคลังประจําป เสนอขอแปรญัตติ
งบประมาณรายจายประจําป รวมทั้งงบประมาณรายจายประจําปเพิ่มเติม (งบกลาง) และขอเงินประจํางวด 
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ จัดทําคาใชจายผลผลิตประจําป จัดเตรียมขอมูล
ชี้แจงงบประมาณ จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปของ กกท. จัดทําสรุปวงเงินงบประมาณที่ไดรับและ
รายละเอียดงบประมาณที่ไดรับประจําป และจัดทํางบประมาณลงทุนประจําป 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนรายงาน
ผลการดําเนินงานเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่กําหนด 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน     

แกสมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานงบประมาณ หรือการติดตามงบประมาณ และจัดทําสื่อประกอบการ

เผยแพร เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานงบประมาณ 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือที่ 
กกท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานงานงบประมาณ หรือการติดตามงบประมาณ 
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 3  
2. มีความรู ความเขาใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ 
3. มีความรูเกี่ยวกับแผนการดําเนินงาน และแผนงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ

หนวยงานที่สังกัด 

4. สามารถติดตอ ประสานงาน และสื่อสารกับบุคลากรในหนวยงาน และระหวางหนวยงานได  
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

 

SAT_10-01-4 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  งบประมาณ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พนักงานงบประมาณ 
ระดับตําแหนง 5 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานงบประมาณ หรือการติดตาม

งบประมาณ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ จัดทําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป รายงานการคลังประจําป เสนอ
ขอแปรญัตติงบประมาณรายจายประจําป รวมทั้งงบประมาณรายจายประจําปเพิ่มเติม (งบกลาง) และขอเงิน
ประจํางวด โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ จัดทําคาใชจายผลผลิตประจําป 
จัดเตรียมขอมูลชี้แจงงบประมาณ จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปของ กกท. จัดทําสรุปวงเงินงบประมาณ
ที่ไดรับและรายละเอียดงบประมาณที่ไดรับประจําป และจัดทํางบประมาณลงทุนประจําปที่ยาก 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนรายงาน
ผลการดําเนินงานเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่กําหนดในระดับที่ยาก  

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแก

สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานงบประมาณ หรือการติดตามงบประมาณ และจัดทําสื่อประกอบการ

เผยแพรในระดับที่ยาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานงบประมาณ 4 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือที่ 
กกท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานงานงบประมาณ หรือการติดตาม
งบประมาณ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรู ความสามารถท่ีตองการ 

1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 4 

2. มีความสามารถในจัดเก็บขอมูล และเรียบเรียงขอมูลที่เกี่ยวของกับการปฏบิตังิานอยางเปนระบบ  
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตรองคกร  
4. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  งบประมาณ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พนักงานงบประมาณ 
ระดับตําแหนง 6 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากและซับซอนในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานงบประมาณ หรือการติดตาม

งบประมาณ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ จัดทําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป รายงานการคลังประจําป เสนอ
ขอแปรญัตติงบประมาณรายจายประจําป รวมทั้งงบประมาณรายจายประจําปเพิ่มเติม (งบกลาง) และขอเงิน
ประจํางวด โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ จัดทําคาใชจายผลผลิตประจําป 
จัดเตรียมขอมูลชี้แจงงบประมาณ จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปของ กกท. จัดทําสรุปวงเงินงบประมาณ
ที่ไดรับและรายละเอียดงบประมาณที่ไดรับประจําป และจัดทํางบประมาณลงทุนประจําปที่ยากและซับซอน 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนรายงาน
ผลการดําเนินงานเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่กําหนดในระดับที่ยากและ
ซับซอน  

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ใหคําปรึกษากับหนวยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับงานที่ทํา รวมถึงใหคําแนะนําและ

ขอมูลที่เปนประโยชนตอการทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามกําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานงบประมาณ หรือการติดตามงบประมาณ และจัดทําสื่อประกอบการ

เผยแพรในระดับที่ยากมาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานงบประมาณ 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือที่ 
กกท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานงานงบประมาณ หรือการติดตาม
งบประมาณ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรู ความสามารถท่ีตองการ 

1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 5 

2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําแผนงาน และแผนยุทธศาสตร 
3. มีความคิดริเริ่มในการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการทํางานเพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับองคกร  
4. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  งบประมาณ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พนักงานงบประมาณ 
ระดับตําแหนง 7 (ปฏิบัติงานดานวิชาการ) 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากและซับซอนมากในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานงบประมาณ หรือการติดตาม

งบประมาณ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ จัดทําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป รายงานการคลังประจําป เสนอ
ขอแปรญัตติงบประมาณรายจายประจําป รวมทั้งงบประมาณรายจายประจําปเพิ่มเติม (งบกลาง) และขอเงิน
ประจํางวด โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ จัดทําคาใชจายผลผลิตประจําป 
จัดเตรียมขอมูลชี้แจงงบประมาณ จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปของ กกท. จัดทําสรุปวงเงินงบประมาณ
ที่ไดรับและรายละเอียดงบประมาณที่ไดรับประจําป และจัดทํางบประมาณลงทุนประจําปที่ยากมากและ
ซับซอนมาก 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนรายงาน
ผลการดําเนินงานเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่กําหนดในระดับที่ยากมากและ
ซับซอนมาก  

(3) มีการวางแผนงาน มอบหมายงาน และติดตามประเมินผลงานอยางเปนระบบ 
2. ดานประสานงาน/บริการ 

(1) ใหคําปรึกษากับหนวยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับงานที่ทํา รวมถึงใหคําแนะนําและ
ขอมูลที่เปนประโยชนตอการทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามกําหนด 

(2) ใหขอมูลทางดานงบประมาณ หรือการติดตามงบประมาณ และจัดทําสื่อประกอบการ
เผยแพรในระดับที่ยากมากและซับซอนมาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานงบประมาณ 6 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือที่ 
กกท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานงานงบประมาณ หรือการติดตาม
งบประมาณ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
ความรู ความสามารถท่ีตองการ 

1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 6 
2. มีความสามารถในการวางแผน/งบประมาณ และติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน 
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเปนผูนําทีม และการทํางานเปนทีม  
4. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการในการตั้งเปาหมาย และประเมินผลงาน 
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

 

SAT_10-01-7 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  บัญช ี
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักบัญช ี
ระดับตําแหนง 3 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานในระดบัตน ภายใตการกํากบั แนะนํา ตรวจสอบ และปฏบิัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี ้

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานระบบบัญชี การประมวลผลบัญชี การ

บัญชีลูกหนี้และกองทุน หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ จัดทําบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงิน
ในและนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน งบการเงิน งบการเงินเปรียบเทียบ รายเดือน รายไตรมาส และรายป 
เพื่อแสดงสถานะทางการเงิน และใชเปนฐานขอมูลที่ถูกตองตามระเบียบและวิธีปฏิบัติดานบัญชีและการเงิน 
ตรวจสอบบัญชี พรอมรายการปรับปรุงบัญชี และจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน รวมทั้งบัญชีควบคุม ตรวจสอบ
พัสดุ ครุภัณฑ ของสวนงานประจําป 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนรายงาน
ผลการดําเนินงานเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่กําหนด 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน     

แกสมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานระบบบัญชี การประมวลผลบัญชี การบัญชีลูกหนี้และกองทุน และ

จัดทําสื่อประกอบการเผยแพร เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. ไดรับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางสาขาการบัญชี บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร 
สถิติ หรือทางสาขาอื่นที่ กกท. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนี้ได 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน วางแผนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในเบื้องตนได 
2. มีความรู ความเขาใจในระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน  
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับงานสารบรรณเบื้องตน 
4. สามารถใชคอมพิวเตอรในโปรแกรมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานได  
5. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณดานเศรษฐกิจ สังคม และการกีฬา  
6. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด 

 

 

SAT_11-01-3 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  บัญช ี
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักบัญช ี
ระดับตําแหนง 4 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานในระดบัตน ภายใตการกํากบั แนะนํา ตรวจสอบ และปฏบิัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมลีักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี ้

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานระบบบัญชี การประมวลผลบัญชี การ

บัญชีลูกหนี้และกองทุน หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ จัดทําบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงิน
ในและนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน งบการเงิน งบการเงินเปรียบเทียบ รายเดือน รายไตรมาส และรายป 
เพื่อแสดงสถานะทางการเงิน และใชเปนฐานขอมูลที่ถูกตองตามระเบียบและวิธีปฏิบัติดานบัญชีและการเงิน 
ตรวจสอบบัญชี พรอมรายการปรับปรุงบัญชี และจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน รวมทั้งบัญชีควบคุม ตรวจสอบ
พัสดุ ครุภัณฑ ของสวนงานประจําป 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนรายงาน
ผลการดําเนินงานเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่กําหนด 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน     

แกสมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานระบบบัญชี การประมวลผลบัญชี การบัญชีลูกหนี้และกองทุน และ

จัดทําสื่อประกอบการเผยแพร เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนักบัญชี 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือที่ กกท. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานระบบบัญชี การประมวลผลบัญชี การบัญชีลูกหนี้
และกองทุน การบัญชีกีฬามวย หรือการบัญชีกีฬาภูมิภาค หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 
ความรู ความสามารถท่ีตองการ 

1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 3  
2. มีความรู ความเขาใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ 
3. มีความรูเกี่ยวกับแผนการดําเนินงาน และแผนงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ

หนวยงานที่สังกัด 

4. สามารถติดตอ ประสานงาน และสื่อสารกับบุคลากรในหนวยงาน และระหวางหนวยงานได  
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

 

SAT_11-01-4 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  บัญช ี
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักบัญช ี
ระดับตําแหนง 5 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานระบบบัญชี การประมวลผล

บัญชี การบัญชีลูกหนี้และกองทุน หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ จัดทําบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทาง
การเงิน ทั้งเงินในและนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน งบการเงิน งบการเงินเปรียบเทียบ รายเดือน รายไตร
มาส และรายป เพื่อแสดงสถานะทางการเงิน และใชเปนฐานขอมูลที่ถูกตองตามระเบียบและวิธีปฏิบัตดิานบญัชี
และการเงิน ตรวจสอบบัญชี พรอมรายการปรับปรุงบัญชี และจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน รวมทั้งบัญชีควบคมุ 
ตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ ของสวนงานประจําปที่ยาก 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนรายงาน
ผลการดําเนินงานเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่กําหนดในระดับที่ยาก 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแก

สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานระบบบัญชี การประมวลผลบัญชี การบัญชีลูกหนี้และกองทุน และ

จัดทําสื่อประกอบการเผยแพรในระดับที่ยาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนักบัญชี 4 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือที่ กกท. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานระบบบัญชี การประมวลผลบัญชี การบัญชีลูกหนี้
และกองทุน การบัญชีกีฬามวย หรือการบัญชีกีฬาภูมิภาค หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 4 

2. มีความสามารถในจัดเก็บขอมูล และเรียบเรียงขอมูลที่เกี่ยวของกับการปฏบิตังิานอยางเปนระบบ  
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตรองคกร  
4. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

 

 

 

SAT_11-01-5 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  บัญช ี
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักบัญช ี
ระดับตําแหนง 6 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากและซับซอนในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานระบบบัญชี การประมวลผล

บัญชี การบัญชีลูกหนี้และกองทุน หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ จัดทําบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทาง
การเงิน ทั้งเงินในและนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน งบการเงิน งบการเงินเปรียบเทียบ รายเดือน รายไตร
มาส และรายป เพื่อแสดงสถานะทางการเงิน และใชเปนฐานขอมูลที่ถูกตองตามระเบียบและวิธีปฏิบัตดิานบญัชี
และการเงิน ตรวจสอบบัญชี พรอมรายการปรับปรุงบัญชี และจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน รวมทั้งบัญชีควบคมุ 
ตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ ของสวนงานประจําปที่ยากและซับซอน 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนรายงาน
ผลการดําเนินงานเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่กําหนดในระดับที่ยากและ
ซับซอน  

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ใหคําปรึกษากับหนวยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับงานที่ทํา รวมถึงใหคําแนะนําและ

ขอมูลที่เปนประโยชนตอการทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามกําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานระบบบัญชี การประมวลผลบัญชี การบัญชีลูกหนี้และกองทุน และ

จัดทําสื่อประกอบการเผยแพรในระดับที่ยากมาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนักบัญชี 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือที่ กกท. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานระบบบัญชี การประมวลผลบัญชี การบัญชีลูกหนี้
และกองทุน การบัญชีกีฬามวย หรือการบัญชีกีฬาภูมิภาค หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 5 

2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําแผนงาน และแผนยุทธศาสตร 
3. มีความคิดริเริ่มในการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการทํางานเพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับองคกร  
4. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  บัญช ี
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักบัญช ี
ระดับตําแหนง 7 (ปฏิบัติงานดานวิชาการ) 
 

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานที่ยากและซับซอนมากในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ

มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 
1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 

(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานระบบบัญชี การประมวลผล
บัญชี การบัญชีลูกหนี้และกองทุน หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ จัดทําบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทาง
การเงิน ทั้งเงินในและนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน งบการเงิน งบการเงินเปรียบเทียบ รายเดือน รายไตร
มาส และรายป เพื่อแสดงสถานะทางการเงิน และใชเปนฐานขอมูลที่ถูกตองตามระเบียบและวิธีปฏิบัตดิานบญัชี
และการเงิน ตรวจสอบบัญชี พรอมรายการปรับปรุงบัญชี และจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน รวมทั้งบัญชีควบคมุ 
ตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ ของสวนงานประจําปที่ยากมากและซับซอนมาก 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนรายงาน
ผลการดําเนินงานเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่กําหนด ในระดับที่ยากมากและ
ซับซอนมาก  

(3) มีการวางแผนงาน มอบหมายงาน และติดตามประเมินผลงานอยางเปนระบบ 
2. ดานประสานงาน/บริการ 

(1) ใหคําปรึกษากับหนวยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับงานที่ทํา รวมถึงใหคําแนะนําและ
ขอมูลที่เปนประโยชนตอการทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามกําหนด 

(2) ใหขอมูลทางดานระบบบัญชี การประมวลผลบัญชี การบัญชีลูกหนี้และกองทุน และ
จัดทําสื่อประกอบการเผยแพรในระดับที่ยากมากและซับซอนมาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนักบัญชี 6 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือที่ กกท. 

เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานระบบบัญชี การประมวลผลบัญชี การบัญชีลูกหนี้
และกองทุน การบัญชีกีฬามวย หรือการบัญชีกีฬาภูมิภาค หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 6 
2. มีความสามารถในการวางแผน/งบประมาณ และติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน 
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเปนผูนําทีม และการทํางานเปนทีม  
4. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการในการตั้งเปาหมาย และประเมินผลงาน 
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

 

SAT_11-01-7 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  บัญช ี
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาหนาที่บญัช ี
ระดับตําแหนง 2 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานในระดบัตน ภายใตการกํากบั แนะนํา ตรวจสอบ และปฏบิัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี ้

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ จัดทํา

ตรวจสอบเอกสาร บันทึกรายการบัญชี จัดทําทะเบียนเอกสารและรายการขอมูลดานบัญชี 
(2) ศึกษา คนหาขอมูลเพื่อปรับปรุงระบบงานและวิธีการปฏิบัติงานของหนวยงานเพื่อการ

สรางประสิทธิภาพในการทํางานรวมกับหนวยงานตางๆ 
2. ดานประสานงาน/บริการ 

(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน     
แกสมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 

(2) ใหขอมูลทางดานการบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ และจัดทําสื่อประกอบการเผยแพร 
เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางสาขาบัญชี พาณิชยการ 
หรือทางสาขาอื่นที่ กกท. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนี้ได 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 

2. มีความรู ความเขาใจในระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน  
3. สามารถใชคอมพิวเตอรในโปรแกรมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานได  
4. มีความละเอียด รอบคอบ และระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่ 
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  บัญช ี
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาหนาที่บญัช ี
ระดับตําแหนง 3 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานในระดบัตน ภายใตการกํากบั แนะนํา ตรวจสอบ และปฏบิัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี ้

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ จัดทํา

ตรวจสอบเอกสาร บันทึกรายการบัญชี จัดทําทะเบียนเอกสารและรายการขอมูลดานบัญชี 
(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงระบบงานและวิธีการปฏิบัติงานของหนวยงาน เพื่อเปน

แนวทางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
2. ดานประสานงาน/บริการ 

(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน     
แกสมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 

(2) ใหขอมูลทางดานการบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ และจัดทําสื่อประกอบการเผยแพร 
เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงเจาหนาที่บัญชี 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 2 หรือที่ กกท. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอย
กวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 2 
2. มีความรู ความสามารถที่เกี่ยวของกับการวางแผนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในเบื้องตนได 
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับงานสารบรรณเบื้องตน 
4. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณดานเศรษฐกิจ สังคม และการกีฬา  
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  บัญช ี
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาหนาที่บญัช ี
ระดับตําแหนง 4 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานในระดบัตน ภายใตการกํากบั แนะนํา ตรวจสอบ และปฏบิัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี ้

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ จัดทํา

ตรวจสอบเอกสาร บันทึกรายการบัญชี จัดทําทะเบียนเอกสารและรายการขอมูลดานบัญชี 
(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงระบบงานและวิธีการปฏิบัติงานของหนวยงาน เพื่อเปน

แนวทางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในหนวยงานที่รับผิดชอบ 
2. ดานประสานงาน/บริการ 

(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน     
แกสมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 

(2) ใหขอมูลทางดานการบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ และจัดทําสื่อประกอบการเผยแพร 
เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงเจาหนาที่บัญชี 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือที่ กกท. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอย
กวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 3  
2. มีความรู ความเขาใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที ่
3. มีความรูเกี่ยวกับแผนการดําเนินงาน และแผนงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ

หนวยงานที่สังกัด 

4. สามารถติดตอ ประสานงาน และสื่อสารกับบุคลากรในหนวยงาน และระหวางหนวยงานได 
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  บัญช ี
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาหนาที่บญัช ี
ระดับตําแหนง 5 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการบัญชี หรืองานอื่นที่

เกี่ยวของ จัดทําตรวจสอบเอกสาร บันทึกรายการบัญชี จัดทําทะเบียนเอกสารและรายการขอมลูดานบญัชทีีย่าก 
(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงระบบงานและวิธีการปฏิบัติงานของหนวยงานในระดับ  

ที่ยาก เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในหนวยงานที่รับผิดชอบ   
2. ดานประสานงาน/บริการ 

(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแก
สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 

(2) ใหขอมูลทางดานการบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ และจัดทําสื่อประกอบการเผยแพรใน
ระดับที่ยาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงเจาหนาที่บัญชี 4 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือที่ กกท. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอย
กวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 4 

2. มีความสามารถในจัดเก็บขอมูล และเรียบเรียงขอมูลที่เกี่ยวของกับการปฏบิตังิานอยางเปนระบบ  
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตรองคกร  
4. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

 

 

 

 

 

SAT_11-02-5 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  บัญช ี
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาหนาที่บญัช ี
ระดับตําแหนง 6 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากและซับซอนในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการบัญชี หรืองานอื่นที่

เกี่ยวของ จัดทําตรวจสอบเอกสาร บันทึกรายการบัญชี จัดทําทะเบียนเอกสารและรายการขอมลูดานบญัชทีีย่าก
และซับซอน 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงระบบงานและวิธีการปฏิบัติงานของหนวยงานในระดับ           
ที่ยากและซับซอน เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในหนวยงานที่รับผิดชอบ   

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ใหคําปรึกษากับหนวยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับงานที่ทํา รวมถึงใหคําแนะนําและ

ขอมูลที่เปนประโยชนตอการทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามกําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานการบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ และจัดทําสื่อประกอบการเผยแพรใน

ระดับที่ยากมาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงเจาหนาที่บัญชี 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือที่ กกท. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบัญชี หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอย
กวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 5 

2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําแผนงาน และแผนยุทธศาสตร 
3. มีความคิดริเริ่มในการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการทํางานเพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับองคกร  
4. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

 

 

  

SAT_11-02-6 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  การเงิน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พนักงานการเงิน 
ระดับตําแหนง 3 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานในระดบัตน ภายใตการกํากบั แนะนํา ตรวจสอบ และปฏบิัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี ้

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการบริหารการเงิน หรืองบประมาณ หรือ

งานอื่นที่เกี่ยวของ วางฎีกา จัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป และจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป
งบประมาณ การรับและเบิกจายเงินทุกประเภท รวมทั้งคากอสรางและอื่นๆ การเก็บรักษาเงิน การตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานการเงิน การขออนุมัติเบิกจายเงินและเงินยืมทดรองจาย คาใชจายในการดําเนินงานตาม
แผนงานโครงการตางๆ 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณของหนวยงาน และ
ระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวกับงาน เพื่อใหสอดคลองและเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน     

แกสมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานการเงิน หรืองบประมาณ และจัดทําสื่อประกอบการเผยแพร เพื่อให

ความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. ไดรับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางสาขาการเงิน การเงินและการธนาคาร 
บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร สถิติ หรือทางสาขาอื่นที่ กกท. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนี้ได 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน วางแผนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในเบื้องตนได 
2. มีความรู ความเขาใจในระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน  
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับงานสารบรรณเบื้องตน 
4. สามารถใชคอมพิวเตอรในโปรแกรมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานได  
5. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณดานเศรษฐกิจ สังคม และการกีฬา  
6. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด 

 

 

SAT_12-01-3 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  การเงิน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พนักงานการเงิน 
ระดับตําแหนง 4 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานในระดบัตน ภายใตการกํากบั แนะนํา ตรวจสอบ และปฏบิัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมลีักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี ้

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการบริหารการเงิน หรืองบประมาณ หรือ

งานอื่นที่เกี่ยวของ วางฎีกา จัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป และจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป
งบประมาณ การรับและเบิกจายเงินทุกประเภท รวมทั้งคากอสรางและอื่นๆ การเก็บรักษาเงิน การตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานการเงิน การขออนุมัติเบิกจายเงินและเงินยืมทดรองจาย คาใชจายในการดําเนินงานตาม
แผนงานโครงการตางๆ 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณของหนวยงาน และ
ระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวกับงาน เพื่อใหสอดคลองและเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน     

แกสมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานการเงิน หรืองบประมาณ และจัดทําสื่อประกอบการเผยแพร เพื่อให

ความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานการเงิน 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือที่ กกท. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานการบริหารและการเงินกีฬาภูมิภาค การเงิน กกท. 
การเงินองคกรกีฬาและกองทุน หรืองบประมาณและการเงินกีฬามวย หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอย
กวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 3  
2. มีความรู ความเขาใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ 
3. มีความรูเกี่ยวกับแผนการดําเนินงาน และแผนงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ

หนวยงานที่สังกัด 

4. สามารถติดตอ ประสานงาน และสื่อสารกับบุคลากรในหนวยงาน และระหวางหนวยงานได  
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

 

SAT_12-01-4 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  การเงิน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พนักงานการเงิน 
ระดับตําแหนง 5 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการบริหารการเงิน หรือ

งบประมาณ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ วางฎีกา จัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป และจัดทําแผนปฏิบัติ
งานประจําปงบประมาณ การรับและเบิกจายเงินทุกประเภท รวมทั้งคากอสรางและอื่นๆ การเกบ็รกัษาเงนิ การ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเงิน การขออนุมัติเบิกจายเงินและเงินยืมทดรองจาย คาใชจายในการดําเนนิงาน
ตามแผนงานโครงการตางๆ ที่ยาก 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณของหนวยงาน และ
ระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวกับงานในระดับที่ยาก เพื่อใหสอดคลองและเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน   

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแก

สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานการเงิน หรืองบประมาณ และจัดทําสื่อประกอบการเผยแพรในระดับ           

ที่ยาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานการเงิน 4 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือที่ กกท. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานการบริหารและการเงินกีฬาภูมิภาค การเงิน กกท. 
การเงินองคกรกีฬาและกองทุน หรืองบประมาณและการเงินกีฬามวย หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอย
กวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 4 

2. มีความสามารถในจัดเก็บขอมูล และเรียบเรียงขอมูลที่เกี่ยวของกับการปฏบิตังิานอยางเปนระบบ  
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตรองคกร  
4. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

 

 

 

SAT_12-01-5 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  การเงิน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พนักงานการเงิน 
ระดับตําแหนง 6 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากและซับซอนในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการบริหารการเงิน หรือ

งบประมาณ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ วางฎีกา จัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป และจัดทําแผนปฏิบัติ
งานประจําปงบประมาณ การรับและเบิกจายเงินทุกประเภท รวมทั้งคากอสรางและอื่นๆ การเกบ็รกัษาเงนิ การ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเงิน การขออนุมัติเบิกจายเงินและเงินยืมทดรองจาย คาใชจายในการดําเนนิงาน
ตามแผนงานโครงการตางๆ ที่ยากและซับซอน 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณของหนวยงาน และ
ระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวกับงานในระดับที่ยากและซับซอน เพื่อใหสอดคลองและเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน   

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ใหคําปรึกษากับหนวยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับงานที่ทํา รวมถึงใหคําแนะนําและ

ขอมูลที่เปนประโยชนตอการทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามกําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานการเงิน หรืองบประมาณ และจัดทําสื่อประกอบการเผยแพรในระดับ           

ที่ยากมาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานการเงิน 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือที่ กกท. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานการบริหารและการเงินกีฬาภูมิภาค การเงิน กกท. 
การเงินองคกรกีฬาและกองทุน หรืองบประมาณและการเงินกีฬามวย หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอย
กวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 5 

2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําแผนงาน และแผนยุทธศาสตร 
3. มีความคิดริเริ่มในการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการทํางานเพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับองคกร  
4. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

 

 

  

SAT_12-01-6 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  การเงิน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พนักงานการเงิน 
ระดับตําแหนง 7 (ปฏิบัติงานดานวิชาการ) 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากและซับซอนมากในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการบริหารการเงิน หรือ

งบประมาณ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ วางฎีกา จัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป และจัดทําแผนปฏิบัติ
งานประจําปงบประมาณ การรับและเบิกจายเงินทุกประเภท รวมทั้งคากอสรางและอื่นๆ การเกบ็รกัษาเงนิ การ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเงิน การขออนุมัติเบิกจายเงินและเงินยืมทดรองจาย คาใชจายในการดําเนนิงาน
ตามแผนงานโครงการตางๆ ที่ยากมากและซับซอนมาก 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณของหนวยงาน และ
ระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวกับงานในระดับที่ยากมากและซับซอนมาก เพื่อใหสอดคลองและเหมาะสมกับสถานการณ
ปจจุบัน   

(3) มีการวางแผนงาน มอบหมายงาน และติดตามประเมินผลงานอยางเปนระบบ 
2. ดานประสานงาน/บริการ 

(1) ใหคําปรึกษากับหนวยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับงานที่ทํา รวมถึงใหคําแนะนําและ
ขอมูลที่เปนประโยชนตอการทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามกําหนด 

(2) ใหขอมูลทางดานการเงิน หรืองบประมาณ และจัดทําสื่อประกอบการเผยแพรในระดับ      
ที่ยากมากและซับซอนมาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานการเงิน 6 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือที่ กกท. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานการบริหารและการเงินกีฬาภูมิภาค การเงินองคกร
กีฬาและกองทุน หรืองบประมาณและการเงินกีฬามวย หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 6 
2. มีความสามารถในการวางแผน/งบประมาณ และติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน 
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเปนผูนําทีม และการทํางานเปนทีม  
4. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการในการตั้งเปาหมาย และประเมินผลงาน 
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

 

SAT_12-01-7 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  การเงิน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาหนาที่การเงิน 
ระดับตําแหนง 2 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานในระดบัตน ภายใตการกํากบั แนะนํา ตรวจสอบ และปฏบิัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี ้

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการบริหารการเงิน หรืองบประมาณ หรือ

งานอื่นที่เกี่ยวของ รับและจายเงินทุกประเภทตามที่ไดรับมอบหมาย ตรวจสอบและจัดทําใบสําคัญรับและ
ใบสําคัญจายเงินทุกประเภทตามที่ไดรับมอบหมาย รวมถึงการจัดทําภาษี พรอมนําสงกรมสรรพากร ติดตอและ
ประสานงานดานการเงินกับบุคลากรและหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหการดําเนินงานดานการเงินเปนไปดวย
ความราบรื่น เรียบรอย 

(2) ศึกษา คนหาขอมูลเพื่อปรับปรุงระบบงานและวิธีการปฏิบัติงานของหนวยงานเพื่อการ
สรางประสิทธิภาพในการทํางานรวมกับหนวยงานตางๆ 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน     

แกสมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานการเงิน หรืองบประมาณ และจัดทําสื่อประกอบการเผยแพร เพื่อให

ความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางสาขาการเงิน 
การเงินและการธนาคาร หรือทางสาขาอื่นที่ กกท. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนี้ได 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 

2. มีความรู ความเขาใจในระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน  
3. สามารถใชคอมพิวเตอรในโปรแกรมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานได  
4. มีความละเอียด รอบคอบ และระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่ 
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด 

 

 

 

SAT_12-02-2 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  การเงิน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาหนาที่การเงิน 
ระดับตําแหนง 3 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานในระดบัตน ภายใตการกํากบั แนะนํา ตรวจสอบ และปฏบิัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี ้

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการบริหารการเงิน หรืองบประมาณ หรือ

งานอื่นที่เกี่ยวของ รับและจายเงินทุกประเภทตามที่ไดรับมอบหมาย ตรวจสอบและจัดทําใบสําคัญรับและ
ใบสําคัญจายเงินทุกประเภทตามที่ไดรับมอบหมาย รวมถึงการจัดทําภาษี พรอมนําสงกรมสรรพากร ติดตอและ
ประสานงานดานการเงินกับบุคลากรและหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหการดําเนินงานดานการเงินเปนไปดวย
ความราบรื่น เรียบรอย 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงระบบงานและวิธีการปฏิบัติงานของหนวยงาน เพื่อเปน
แนวทางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในหนวยงานที่รับผิดชอบ 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน     

แกสมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานการเงิน หรืองบประมาณ และจัดทําสื่อประกอบการเผยแพร เพื่อให

ความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงเจาหนาที่การเงิน 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 2 หรือที่ กกท. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงิน หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอย
กวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 2 
2. มีความรู ความสามารถที่เกี่ยวของกับการวางแผนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในเบื้องตนได 
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับงานสารบรรณเบื้องตน 
4. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณดานเศรษฐกิจ สังคม และการกีฬา  
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด 

 

 

SAT_12-02-3 

78



 

มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  การเงิน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาหนาที่การเงิน 
ระดับตําแหนง 4 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานในระดบัตน ภายใตการกํากบั แนะนํา ตรวจสอบ และปฏบิัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี ้

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการบริหารการเงิน หรืองบประมาณ หรือ

งานอื่นที่เกี่ยวของ รับและจายเงินทุกประเภทตามที่ไดรับมอบหมาย ตรวจสอบและจัดทําใบสําคัญรับและ
ใบสําคัญจายเงินทุกประเภทตามที่ไดรับมอบหมาย รวมถึงการจัดทําภาษี พรอมนําสงกรมสรรพากร ติดตอและ
ประสานงานดานการเงินกับบุคลากรและหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหการดําเนินงานดานการเงินเปนไปดวย
ความราบรื่น เรียบรอย 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงระบบงานและวิธีการปฏิบัติงานของหนวยงาน เพื่อเปน
แนวทางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในหนวยงานที่รับผิดชอบ 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน     

แกสมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานการเงิน หรืองบประมาณ และจัดทําสื่อประกอบการเผยแพร เพื่อให

ความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงเจาหนาที่การเงิน 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือที่ กกท. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงิน หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอย
กวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 3  
2. มีความรู ความเขาใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ 
3. มีความรูเกี่ยวกับแผนการดําเนินงาน และแผนงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ

หนวยงานที่สังกัด 

4. สามารถติดตอ ประสานงาน และสื่อสารกับบุคลากรในหนวยงาน และระหวางหนวยงานได  
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

 

 

SAT_12-02-4 

79



 

มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  การเงิน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาหนาที่การเงิน 
ระดับตําแหนง 5 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการบริหารการเงิน หรือ

งบประมาณ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของที่ยาก รับและจายเงินทุกประเภทตามที่ไดรับมอบหมาย ตรวจสอบและ
จัดทําใบสําคัญรับและใบสําคัญจายเงินทุกประเภทตามที่ไดรับมอบหมาย รวมถึงการจัดทําภาษี พรอมนําสง
กรมสรรพากร ติดตอและประสานงานดานการเงินกับบุคลากรและหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหการ
ดําเนินงานดานการเงินเปนไปดวยความราบรื่น เรียบรอย  

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงระบบงานและวิธีการปฏิบัติงานของหนวยงานในระดับ            
ที่ยาก เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในหนวยงานที่รับผิดชอบ   

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแก

สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานการเงิน หรืองบประมาณ และจัดทําสื่อประกอบการเผยแพรในระดับ  

ที่ยาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงเจาหนาที่การเงิน 4 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือที่ กกท. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงิน หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว   
ไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 4 

2. มีความสามารถในจัดเก็บขอมูล และเรียบเรียงขอมูลที่เกี่ยวของกับการปฏบิตังิานอยางเปนระบบ  
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตรองคกร  
4. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

 

 

 

SAT_12-02-5 

80



 

มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  การเงิน 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาหนาที่การเงิน 
ระดับตําแหนง 6 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากและซับซอนในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการบริหารการเงิน หรือ

งบประมาณ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของที่ยากและซับซอน รับและจายเงินทุกประเภทตามที่ไดรับมอบหมาย 
ตรวจสอบและจัดทําใบสําคัญรับและใบสําคัญจายเงินทุกประเภทตามที่ไดรับมอบหมาย รวมถึงการจัดทําภาษี 
พรอมนําสงกรมสรรพากร ติดตอและประสานงานดานการเงินกับบุคลากรและหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อให
การดําเนินงานดานการเงินเปนไปดวยความราบรื่น เรียบรอย 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงระบบงานและวิธีการปฏิบัติงานของหนวยงานในระดับ           
ที่ยากและซับซอน เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในหนวยงานที่รับผิดชอบ   

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ใหคําปรึกษากับหนวยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับงานที่ทํา รวมถึงใหคําแนะนําและ

ขอมูลที่เปนประโยชนตอการทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามกําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานการเงิน หรืองบประมาณ และจัดทําสื่อประกอบการเผยแพรในระดับ     

ที่ยากมาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงเจาหนาที่การเงิน 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือที่ กกท. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงิน หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว   
ไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 5 

2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําแผนงาน และแผนยุทธศาสตร 
3. มีความคิดริเริ่มในการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการทํางานเพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับองคกร  
4. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

 

 

  

SAT_12-02-6 

81



 

มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  การพสัดุ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พนักงานพสัด ุ
ระดับตําแหนง 3 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานในระดับตน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการจัดซื้อจัดจาง หรือการคลังพัสดุ หรือ

งานอื่นที่เกี่ยวของ จัดหา วาจาง และตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณ และเครื่องมือเครื่องใชตางๆ เพื่อใหการ
ดําเนินงานสําเร็จลุลวง ถูกตอง เรียบรอย และเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของตางๆ 
ควบคุม ดูแลการเบิกจาย การเก็บรักษา การนําสง การซอมแซม บํารุงรักษา และจําหนายพัสดุ ครุภัณฑ 
อุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชตางๆ และจัดทําทะเบียนการเบิกจายพัสดุ ครุภัณฑ และรายงานดานพัสดุ 
ครุภัณฑ เพื่อรวบรวมไวเปนขอมูลในการดําเนินงาน 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนรายงาน
ผลการดําเนินงานเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่กําหนด 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแก

สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานการจัดซื้อจัดจาง หรือการคลังพัสดุและจัดทําสื่อประกอบการเผยแพร 

เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. ไดรับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ ทางสาขาการบัญชี การจัดการ คอมพิวเตอร
ธุรกิจ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การเงิน นิติศาสตร หรือทางสาขาอื่นที่ กกท. กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนี้ได 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน วางแผนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในเบื้องตนได 
2. มีความรู ความเขาใจในระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน  
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับงานสารบรรณเบื้องตน 

4. สามารถใชคอมพิวเตอรในโปรแกรมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานได  
5. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณดานเศรษฐกิจ สังคม และการกีฬา  
6. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

 

SAT_13-01-3 

82



 

มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  การพสัดุ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พนักงานพสัด ุ
ระดับตําแหนง 4 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานในระดบัตน ภายใตการกํากบั แนะนํา ตรวจสอบ และปฏบิัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมลีักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี ้

2. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการจัดซื้อจัดจาง หรือการคลังพัสดุ หรือ

งานอื่นที่เกี่ยวของ จัดหา วาจาง และตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณ และเครื่องมือเครื่องใชตางๆ เพื่อใหการ
ดําเนินงานสําเร็จลุลวง ถูกตอง เรียบรอย และเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของตางๆ 
ควบคุม ดูแลการเบิกจาย การเก็บรักษา การนําสง การซอมแซม บํารุงรักษา และจําหนายพัสดุ ครุภัณฑ 
อุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชตางๆ และจัดทําทะเบียนการเบิกจายพัสดุ ครุภัณฑ และรายงานดานพัสดุ 
ครุภัณฑ เพื่อรวบรวมไวเปนขอมูลในการดําเนินงาน 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนรายงาน
ผลการดําเนินงานเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่กําหนด 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแก

สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานการจัดซื้อจัดจาง หรือการคลังพัสดุและจัดทําสื่อประกอบการเผยแพร 

เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานพัสดุ 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือที่ กกท. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจัดจาง หรือการคลังพัสดุและ
ยานพาหนะ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 3  
2. มีความรู ความเขาใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที ่
3. มีความรูเกี่ยวกับแผนการดําเนินงาน และแผนงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ

หนวยงานที่สังกัด 

4. สามารถติดตอ ประสานงาน และสื่อสารกับบุคลากรในหนวยงาน และระหวางหนวยงานได  
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  การพสัดุ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พนักงานพสัด ุ
ระดับตําแหนง 5 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการจัดซื้อจัดจาง หรอืการคลงั

พัสดุ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ จัดหา วาจาง และตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณ และเครื่องมือเครื่องใชตางๆ 
เพื่อใหการดําเนินงานสําเร็จลุลวง ถูกตอง เรียบรอย และเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบงัคบัทีเ่กีย่วของ
ตางๆ ควบคุม ดูแลการเบิกจาย การเก็บรักษา การนําสง การซอมแซม บํารุงรักษา และจําหนายพัสดุ ครุภัณฑ 
อุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชตางๆ และจัดทําทะเบียนการเบิกจายพัสดุ ครุภัณฑ และรายงานดานพัสดุ 
ครุภัณฑที่ยาก เพื่อรวบรวมไวเปนขอมูลในการดําเนินงาน  

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงานในระดับที่ยาก 
ตลอดจนรายงานผลการดําเนินงานเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่กําหนด   

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแก

สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานการจัดซื้อจัดจาง หรือการคลังพัสดุและจัดทําสื่อประกอบการเผยแพร

ในระดับที่ยาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานพัสดุ 4 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือที่ กกท. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจัดจาง หรือการคลังพัสดุและ
ยานพาหนะ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 4 

2. มีความสามารถในจัดเก็บขอมูล และเรียบเรียงขอมูลที่เกี่ยวของกับการปฏบิตังิานอยางเปนระบบ  
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตรองคกร  
4. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  การพสัดุ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พนักงานพสัด ุ
ระดับตําแหนง 6 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากและซับซอนในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการจัดซื้อจัดจาง หรอืการคลงั

พัสดุ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ จัดหา วาจาง และตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณ และเครื่องมือเครื่องใชตางๆ 
เพื่อใหการดําเนินงานสําเร็จลุลวง ถูกตอง เรียบรอย และเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบงัคบัทีเ่กีย่วของ
ตางๆ ควบคุม ดูแลการเบิกจาย การเก็บรักษา การนําสง การซอมแซม บํารุงรักษา และจําหนายพัสดุ ครุภัณฑ 
อุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชตางๆ และจัดทําทะเบียนการเบิกจายพัสดุ ครุภัณฑ และรายงานดานพัสดุ 
ครุภัณฑที่ยากและซับซอน เพื่อรวบรวมไวเปนขอมูลในการดําเนินงาน  

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงานในระดับที่ยาก 
และซับซอน ตลอดจนรายงานผลการดําเนินงานเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่
กําหนด   

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ใหคําปรึกษากับหนวยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับงานที่ทํา รวมถึงใหคําแนะนําและ

ขอมูลที่เปนประโยชนตอการทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามกําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานการจัดซื้อจัดจาง หรือการคลังพัสดุและจัดทําสื่อประกอบการเผยแพร

ในระดับที่ยากมาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานพัสดุ 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือที่ กกท. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจัดจาง หรือการคลังพัสดุและ
ยานพาหนะ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 5 

2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําแผนงาน และแผนยุทธศาสตร 
3. มีความคิดริเริ่มในการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการทํางานเพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับองคกร  
4. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  การพสัดุ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พนักงานพสัด ุ
ระดับตําแหนง 7 (ปฏิบัติงานดานวิชาการ) 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากและซับซอนมากในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการจัดซื้อจัดจาง หรอืการคลงั

พัสดุ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ จัดหา วาจาง และตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณ และเครื่องมือเครื่องใชตางๆ 
เพื่อใหการดําเนินงานสําเร็จลุลวง ถูกตอง เรียบรอย และเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบงัคบัทีเ่กีย่วของ
ตางๆ ควบคุม ดูแลการเบิกจาย การเก็บรักษา การนําสง การซอมแซม บํารุงรักษา และจําหนายพัสดุ ครุภัณฑ 
อุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชตางๆ และจัดทําทะเบียนการเบิกจายพัสดุ ครุภัณฑ และรายงานดานพัสดุ 
ครุภัณฑที่ยากมากและซับซอนมาก เพื่อรวบรวมไวเปนขอมูลในการดําเนินงาน  

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงานในระดับที่ยากมาก
และซับซอนมาก ตลอดจนรายงานผลการดําเนินงานเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงาน
ตามที่กําหนด   

(3) มีการวางแผนงาน มอบหมายงาน และติดตามประเมินผลงานอยางเปนระบบ 
2. ดานประสานงาน/บริการ 

(1) ใหคําปรึกษากับหนวยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับงานที่ทํา รวมถึงใหคําแนะนําและ
ขอมูลที่เปนประโยชนตอการทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามกําหนด 

(2) ใหขอมูลทางดานการจัดซื้อจัดจาง หรือการคลังพัสดุและจัดทําสื่อประกอบการเผยแพร
ในระดับที่ยากมากและซับซอนมาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานพัสดุ 6 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือที่ กกท. 

เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจัดจาง หรือการคลังพัสดุและ
ยานพาหนะ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 6 
2. มีความสามารถในการวางแผน/งบประมาณ และติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน 
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเปนผูนําทีม และการทํางานเปนทีม  
4. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการในการตั้งเปาหมาย และประเมินผลงาน 
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

 

SAT_13-01-7 

86



 

มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  ทรัพยากรบุคคล 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  บุคลากร 
ระดับตําแหนง 3 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานในระดับตน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล งานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ หรือนโยบายของหนวยงาน หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ และ
จัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติงาน แผนโครงการ/กิจกรรม แผนการใชจายงบประมาณ การควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยงดานทรัพยากรบุคคล 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงขอบังคับ ระเบียบตางๆ ของ กกท. ใหสอดคลองกับ
กฎหมายและมติที่เกี่ยวของ 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแก

สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานการบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานสวัสดิการ

และแรงงานสัมพันธ หรือนโยบายของหนวยงาน และจัดทําสื่อประกอบการเผยแพร เพื่อใหความรูแกผูที่
เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. ไดรับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย กฎหมาย 
รัฐศาสตร การบริหารธุรกิจ จิตวิทยา หรือสาขาอื่นๆ ทางสังคมศาสตร หรือทางสาขาอื่นที่ กกท. กําหนดวา  
ใชเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนี้ได 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน วางแผนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในเบื้องตนได 
2. มีความรู ความเขาใจในระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน  
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับงานสารบรรณเบื้องตน 

4. สามารถใชคอมพิวเตอรในโปรแกรมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานได  
5. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณดานเศรษฐกิจ สังคม และการกีฬา  
6. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

 

 

SAT_14-01-3 

87



 

มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  ทรัพยากรบุคคล 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  บุคลากร 
ระดับตําแหนง 4 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานในระดบัตน ภายใตการกํากบั แนะนํา ตรวจสอบ และปฏบิัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมลีักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี ้

2. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล งานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ หรือนโยบายของหนวยงาน หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ และ
จัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติงาน แผนโครงการ/กิจกรรม แผนการใชจายงบประมาณ การควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยงดานทรัพยากรบุคคล 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงขอบังคับ ระเบียบตางๆ ของ กกท. ใหสอดคลองกับ
กฎหมายและมติที่เกี่ยวของ 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแก

สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานการบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานสวัสดิการ

และแรงงานสัมพันธ หรือนโยบายของหนวยงาน และจัดทําสื่อประกอบการเผยแพร เพื่อใหความรูแกผูที่
เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงบุคลากร 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือที่ กกท. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล งานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ งานพัฒนาบุคลากรกีฬาภายในประเทศ หรือการ
พัฒนาบุคลากรกีฬาระดับนานาชาติ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 3  
2. มีความรู ความเขาใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ 
3. มีความรูเกี่ยวกับแผนการดําเนินงาน และแผนงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ

หนวยงานที่สังกัด 

4. สามารถติดตอ ประสานงาน และสื่อสารกับบุคลากรในหนวยงาน และระหวางหนวยงานได  
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

 

SAT_14-01-4 

88



 

มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  ทรัพยากรบุคคล 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  บุคลากร 
ระดับตําแหนง 5 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ หรือนโยบายของหนวยงาน หรืองานอื่นที่
เกี่ยวของ และจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติงาน แผนโครงการ/กิจกรรม แผนการใชจายงบประมาณ การ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงดานทรัพยากรบุคคลที่ยาก 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงขอบังคับ ระเบียบตางๆ ของ กกท. ใหสอดคลองกับ
กฎหมายและมติที่เกี่ยวของในระดับที่ยาก  

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแก

สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานการบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานสวัสดิการ

และแรงงานสัมพันธ หรือนโยบายของหนวยงาน และจัดทําสื่อประกอบการเผยแพรในระดับที่ยาก เพื่อให
ความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงบุคลากร 4 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือที่ กกท. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล งานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ งานพัฒนาบุคลากรกีฬาภายในประเทศ หรือการ
พัฒนาบุคลากรกีฬาระดับนานาชาติ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 4 

2. มีความสามารถในจัดเก็บขอมูล และเรียบเรียงขอมูลที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ  
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตรองคกร  
4. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

 

 

 

SAT_14-01-5 

89



 

มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  ทรัพยากรบุคคล 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  บุคลากร 
ระดับตําแหนง 6 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากและซับซอนในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ หรือนโยบายของหนวยงาน หรืองานอื่นที่
เกี่ยวของ และจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติงาน แผนโครงการ/กิจกรรม แผนการใชจายงบประมาณ การ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงดานทรัพยากรบุคคลที่ยากและซับซอน 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงขอบังคับ ระเบียบตางๆ ของ กกท. ใหสอดคลองกับ
กฎหมายและมติที่เกี่ยวของในระดับที่ยากและซับซอน  

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ใหคําปรึกษากับหนวยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับงานที่ทํา รวมถึงใหคําแนะนําและ

ขอมูลที่เปนประโยชนตอการทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามกําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานการบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานสวัสดิการ

และแรงงานสัมพันธ หรือนโยบายของหนวยงาน และจัดทําสื่อประกอบการเผยแพรในระดับที่ยากมาก เพื่อให
ความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงบุคลากร 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือที่ กกท. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล งานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ งานพัฒนาบุคลากรกีฬาภายในประเทศ หรือการ
พัฒนาบุคลากรกีฬาระดับนานาชาติ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 5 

2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําแผนงาน และแผนยุทธศาสตร 
3. มีความคิดริเริ่มในการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการทํางานเพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับองคกร  
4. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

 

 

  

SAT_14-01-6 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  ทรัพยากรบุคคล 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  บุคลากร 
ระดับตําแหนง 7 (ปฏิบัติงานดานวิชาการ) 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากและซับซอนมากในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ หรือนโยบายของหนวยงาน หรืองานอื่นที่
เกี่ยวของ และจัดทํารายงานตามแผนปฏิบัติงาน แผนโครงการ/กิจกรรม แผนการใชจายงบประมาณ การ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงดานทรัพยากรบุคคลที่ยากมากและซับซอนมาก 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงขอบังคับ ระเบียบตางๆ ของ กกท. ใหสอดคลองกับ
กฎหมายและมติที่เกี่ยวของในระดับที่ยากมากและซับซอนมาก  

(3) มีการวางแผนงาน มอบหมายงาน และติดตามประเมินผลงานอยางเปนระบบ 
2. ดานประสานงาน/บริการ 

(1) ใหคําปรึกษากับหนวยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับงานที่ทํา รวมถึงใหคําแนะนําและ
ขอมูลที่เปนประโยชนตอการทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามกําหนด 

(2) ใหขอมูลทางดานการบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานสวัสดิการ
และแรงงานสัมพันธ หรือนโยบายของหนวยงาน และจัดทําสื่อประกอบการเผยแพรในระดับที่ยากมากและ
ซับซอนมาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงบุคลากร 6 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือที่ กกท. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล งานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ งานพัฒนาบุคลากรกีฬาภายในประเทศ หรือการ
พัฒนาบุคลากรกีฬาระดับนานาชาติ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 6 
2. มีความสามารถในการวางแผน/งบประมาณ และติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน 
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเปนผูนําทีม และการทํางานเปนทีม  
4. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการในการตั้งเปาหมาย และประเมินผลงาน 
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

 

SAT_14-01-7 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  สารสนเทศ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พนักงานสารสนเทศ 
ระดับตําแหนง 3 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานในระดับตน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานคอมพิวเตอร หรือการบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ จัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศที่เหมาะสมแกการดําเนินงานของ กกท. 
ดูแลรักษาระบบสารสนเทศของ กกท. และจัดทําคลังขอมูล บัญชีครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณที่
เกี่ยวของที่อยูในความรับผิดชอบ 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนรายงาน
ผลการดําเนินงานเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่กําหนด 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแก

สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานการปฏิบัติการคอมพิวเตอร หรือการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

จัดทําสื่อประกอบการเผยแพร เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. ไดรับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร วิทยาศาสตร
คอมพิวเตอร วิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมซอฟตแวร เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร คอมพิวเตอรธุรกิจ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หรือระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หรือทางสาขาอื่น
ที่ กกท. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนี้ได 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน วางแผนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในเบื้องตนได 
2. มีความรู ความเขาใจในระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน  
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับงานสารบรรณเบื้องตน 

4. สามารถใชคอมพิวเตอรในโปรแกรมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานได  
5. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณดานเศรษฐกิจ สังคม และการกีฬา  
6. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

 

 

SAT_15-01-3 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  สารสนเทศ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พนักงานสารสนเทศ 
ระดับตําแหนง 4 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานในระดบัตน ภายใตการกํากบั แนะนํา ตรวจสอบ และปฏบิัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมลีักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี ้

2. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานคอมพิวเตอร หรือการบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ จัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศที่เหมาะสมแกการดําเนินงานของ กกท. 
ดูแลรักษาระบบสารสนเทศของ กกท. และจัดทําคลังขอมูล บัญชีครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณที่
เกี่ยวของที่อยูในความรับผิดชอบ 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนรายงาน
ผลการดําเนินงานเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่กําหนด 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแก

สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานการปฏิบัติการคอมพิวเตอร หรือการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

จัดทําสื่อประกอบการเผยแพร เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานสารสนเทศ 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือที่ 
กกท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานการปฏิบัติการคอมพิวเตอร หรือการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 3  
2. มีความรู ความเขาใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ 
3. มีความรูเกี่ยวกับแผนการดําเนินงาน และแผนงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ

หนวยงานที่สังกัด 

4. สามารถติดตอ ประสานงาน และสื่อสารกับบุคลากรในหนวยงาน และระหวางหนวยงานได  
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

 

 

SAT_15-01-4 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  สารสนเทศ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พนักงานสารสนเทศ 
ระดับตําแหนง 5 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานคอมพิวเตอร หรือการบริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของที่ยาก จัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศที่เหมาะสมแกการ
ดําเนินงานของ กกท. ดูแลรักษาระบบสารสนเทศของ กกท. และจัดทําคลังขอมูล บัญชีครุภัณฑเครื่อง
คอมพิวเตอรและอุปกรณที่เกี่ยวของที่อยูในความรับผิดชอบ  

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงานในระดับที่ยาก 
ตลอดจนรายงานผลการดําเนินงาน เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่กําหนด   

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแก

สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานการปฏิบัติการคอมพิวเตอร หรือการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

จัดทําสื่อประกอบการเผยแพรในระดับที่ยาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานสารสนเทศ 4 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือที่ 
กกท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานการปฏิบัติการคอมพิวเตอร หรือการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 4 

2. มีความสามารถในจัดเก็บขอมูล และเรียบเรียงขอมูลที่เกี่ยวของกับการปฏบิตังิานอยางเปนระบบ  
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตรองคกร  
4. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

 

 

 

 

SAT_15-01-5 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  สารสนเทศ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พนักงานสารสนเทศ 
ระดับตําแหนง 6 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากและซับซอนในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานคอมพิวเตอร หรือการบริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของที่ยากและซับซอน จัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศที่เหมาะสม
แกการดําเนินงานของ กกท. ดูแลรักษาระบบสารสนเทศของ กกท. และจัดทําคลังขอมูล บัญชีครุภัณฑเครื่อง
คอมพิวเตอรและอุปกรณที่เกี่ยวของที่อยูในความรับผิดชอบ 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงานในระดับที่ยาก 
และซับซอน ตลอดจนรายงานผลการดําเนินงานเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่
กําหนด   

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ใหคําปรึกษากับหนวยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับงานที่ทํา รวมถึงใหคําแนะนําและ

ขอมูลที่เปนประโยชนตอการทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามกําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานการปฏิบัติการคอมพิวเตอร หรือการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

จัดทําสื่อประกอบการเผยแพรในระดับที่ยากมาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานสารสนเทศ 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือที่ 
กกท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานการปฏิบัติการคอมพิวเตอร หรือการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 5 

2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําแผนงาน และแผนยุทธศาสตร 
3. มีความคิดริเริ่มในการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการทํางานเพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับองคกร  
4. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  สารสนเทศ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พนักงานสารสนเทศ 
ระดับตําแหนง 7 (ปฏิบัติงานดานวิชาการ) 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากและซับซอนมากในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานคอมพิวเตอร หรือการบริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของที่ยากมากและซับซอนมาก จัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศที่
เหมาะสมแกการดําเนินงานของ กกท. ดูแลรักษาระบบสารสนเทศของ กกท. และจัดทําคลังขอมูล บัญชี
ครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณที่เกี่ยวของที่อยูในความรับผิดชอบ 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงานในระดับที่ยากมาก
และซับซอนมาก ตลอดจนรายงานผลการดําเนินงานเพื่อใหเปนไปตามเปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของหนวยงาน
ตามที่กําหนด     

(3) มีการวางแผนงาน มอบหมายงาน และติดตามประเมินผลงานอยางเปนระบบ 
2. ดานประสานงาน/บริการ 

(1) ใหคําปรึกษากับหนวยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับงานที่ทํา รวมถึงใหคําแนะนําและ
ขอมูลที่เปนประโยชนตอการทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามกําหนด 

(2) ใหขอมูลทางดานการปฏิบัติการคอมพิวเตอร หรือการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
จัดทําสื่อประกอบการเผยแพรในระดับที่ยากมากและซับซอนมาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานสารสนเทศ 6 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือที่ 
กกท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานการปฏิบัติการคอมพิวเตอร หรือการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 6 
2. มีความสามารถในการวางแผน/งบประมาณ และติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน 
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเปนผูนําทีม และการทํางานเปนทีม  
4. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการในการตั้งเปาหมาย และประเมินผลงาน 
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  สงเสริมกีฬา 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พนักงานสงเสรมิกีฬา 
ระดับตําแหนง 3 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานในระดับตน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานกีฬาเปนเลิศและกีฬาอาชีพในประเด็นการ

กํากับดูแลการใหบริการพื้นที่ศูนยฝกกีฬาสวนกลางและภูมิภาค การพัฒนาสงเสริม ใหความรูแกบุคลากรกีฬา 
การจัดทําขอมูล สรุปผล พัฒนาสถิติและการแขงขันใหมีประสิทธิภาพ การกํากับและติดตามประเมินผลการ
แขงขันและจัดทําทะเบียนกีฬา การกํากับ ดูแลกองทุนกีฬา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณของหนวยงาน และ
ระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวกับงาน เพื่อใหสอดคลองและเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแก

สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานกีฬาเปนเลิศและกีฬาอาชีพในประเด็นเกี่ยวกับการกํากับดูแลการ

ใหบริการพื้นที่ศูนยฝกกีฬาสวนกลางและภูมิภาค การพัฒนาบุคลากรกีฬา การพัฒนาและสถิติการแขงขันกีฬา 
การกํากับดูแลและติดตามประเมินผลการแขงขันและทะเบียนกีฬา กองทุนกีฬา และจัดทําสื่อประกอบการ
เผยแพร เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. ไดรับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางสาขาวิทยาศาสตรการกีฬา วิทยาศาสตร
สุขภาพการกีฬา การจัดการกีฬา เวชศาสตรการกีฬา พลศึกษา หรือทางสาขาอื่นที่เกี่ยวของกับ การสงเสริม
กีฬา ที่ กกท. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนี้ได 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน วางแผนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในเบื้องตนได 
2. มีความรู ความเขาใจในระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน  
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับงานสารบรรณเบื้องตน 

4. สามารถใชคอมพิวเตอรในโปรแกรมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานได  
5. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณดานเศรษฐกิจ สังคม และการกีฬา  
6. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

 

SAT_16-01-3 

97



 

มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  สงเสริมกีฬา 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พนักงานสงเสรมิกีฬา 
ระดับตําแหนง 4 
 

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานในระดบัตน ภายใตการกํากบั แนะนํา ตรวจสอบ และปฏบิัติงาน

อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมลีักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี ้
1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 

(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานกีฬาเปนเลิศและกีฬาอาชีพในประเด็นการ
กํากับดูแลการใหบริการพื้นที่ศูนยฝกกีฬาสวนกลางและภูมิภาค การพัฒนาสงเสริม ใหความรูแกบุคลากรกีฬา 
การจัดทําขอมูล สรุปผล พัฒนาสถิติและการแขงขันใหมีประสิทธิภาพ การกํากับและติดตามประเมินผลการ
แขงขันและจัดทําทะเบียนกีฬา การกํากับ ดูแลกองทุนกีฬา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณของหนวยงาน และ
ระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวกับงาน เพื่อใหสอดคลองและเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแก

สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานกีฬาเปนเลิศและกีฬาอาชีพในประเด็นเกี่ยวกับการกํากับดูแลการ

ใหบริการพื้นที่ศูนยฝกกีฬาสวนกลางและภูมิภาค การพัฒนาบุคลากรกีฬา การพัฒนาและสถิติการแขงขันกีฬา 
การกํากับดูแลและติดตามประเมินผลการแขงขันและทะเบียนกีฬา กองทุนกีฬา และจัดทําสื่อประกอบการ
เผยแพร เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานสงเสริมกีฬา 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือที่ 

กกท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานศูนยฝกกีฬาแหงชาติสวนภูมิภาค การพัฒนา
บุคลากรกีฬาภายในประเทศ การพัฒนาบุคลากรกีฬาระดับนานาชาติ การพัฒนาและสถิติการแขงขันกีฬาเปน
เลิศ การกํากับดูแลและติดตามประเมินผลกีฬาเปนเลิศ การแขงขันและทะเบียนกีฬาในประเทศ การแขงขัน
และทะเบียนกีฬาระดับนานาชาติ กองทุนกีฬา การบริการอาคารสถานที่ ศูนยฝกกีฬาแหงชาติสวนกลาง การ
พัฒนาและสถิติการแขงขันกีฬาอาชีพ การกํากับดูแลและติดตามประเมินผลกีฬาอาชีพ การแขงขันและ
ทะเบียนกีฬาอาชีพ หรือองคกรและควบคุมกีฬาอาชีพ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 3  
2. มีความรู ความเขาใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ 
3. มีความรูเกี่ยวกับแผนการดําเนินงาน และแผนงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ

หนวยงานที่สังกัด 

4. สามารถติดตอ ประสานงาน และสื่อสารกับบุคลากรในหนวยงาน และระหวางหนวยงานได  
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  สงเสริมกีฬา 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พนักงานสงเสรมิกีฬา 
ระดับตําแหนง 5 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานกีฬาเปนเลิศและกีฬาอาชพีใน

ประเด็นการกํากับดูแลการใหบริการพื้นที่ศูนยฝกกีฬาสวนกลางและภูมิภาค การพัฒนาสงเสริม ใหความรูแก
บุคลากรกีฬา การจัดทําขอมูล สรุปผล พัฒนาสถิติและการแขงขันใหมีประสิทธิภาพ การกํากับและติดตาม
ประเมินผลการแขงขันและจัดทําทะเบียนกีฬา การกํากับ ดูแลกองทุนกีฬา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของที่ยาก 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณของหนวยงาน และ
ระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวกับงานในระดับที่ยาก เพื่อใหสอดคลองและเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแก

สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานกีฬาเปนเลิศและกีฬาอาชีพในประเด็นเกี่ยวกับการกํากับดูแลการ

ใหบริการพื้นที่ศูนยฝกกีฬาสวนกลางและภูมิภาค การพัฒนาบุคลากรกีฬา การพัฒนาและสถิติการแขงขันกีฬา 
การกํากับดูแลและติดตามประเมินผลการแขงขันและทะเบียนกีฬา กองทุนกีฬา และจัดทําสื่อประกอบการ
เผยแพรในระดับที่ยาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานสงเสริมกีฬา 4 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือที่ 
กกท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานศูนยฝกกีฬาแหงชาติสวนภูมิภาค การพัฒนา
บุคลากรกีฬาภายในประเทศ การพัฒนาบุคลากรกีฬาระดับนานาชาติ การพัฒนาและสถิติการแขงขันกีฬาเปน
เลิศ การกํากับดูแลและติดตามประเมินผลกีฬาเปนเลิศ การแขงขันและทะเบียนกีฬาในประเทศ การแขงขัน
และทะเบียนกีฬาระดับนานาชาติ กองทุนกีฬา การบริการอาคารสถานที่ ศูนยฝกกีฬาแหงชาติสวนกลาง การ
พัฒนาและสถิติการแขงขันกีฬาอาชีพ การกํากับดูแลและติดตามประเมินผลกีฬาอาชีพ การแขงขันและ
ทะเบียนกีฬาอาชีพ หรือองคกรและควบคุมกีฬาอาชีพ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 4 

2. มีความสามารถในจัดเก็บขอมูล และเรียบเรียงขอมูลที่เกี่ยวของกับการปฏบิตังิานอยางเปนระบบ  
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตรองคกร  
4. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

SAT_16-01-5 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  สงเสริมกีฬา 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พนักงานสงเสรมิกีฬา 
ระดับตําแหนง 6 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากและซับซอนในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานกีฬาเปนเลิศและกีฬาอาชพีใน

ประเด็นการกํากับดูแลการใหบริการพื้นที่ศูนยฝกกีฬาสวนกลางและภูมิภาค การพัฒนาสงเสริม ใหความรูแก
บุคลากรกีฬา การจัดทําขอมูล สรุปผล พัฒนาสถิติและการแขงขันใหมีประสิทธิภาพ การกํากับและติดตาม
ประเมินผลการแขงขันและจัดทําทะเบียนกีฬา การกํากับ ดูแลกองทุนกีฬา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของที่ยากและ
ซับซอน 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณของหนวยงาน และ
ระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวกับงานในระดับที่ยากและซับซอน เพื่อใหสอดคลองและเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน   

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ใหคําปรึกษากับหนวยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับงานที่ทํา รวมถึงใหคําแนะนําและ

ขอมูลที่เปนประโยชนตอการทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามกําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานกีฬาเปนเลิศและกีฬาอาชีพในประเด็นเกี่ยวกับการกํากับดูแลการ

ใหบริการพื้นที่ศูนยฝกกีฬาสวนกลางและภูมิภาค การพัฒนาบุคลากรกีฬา การพัฒนาและสถิติการแขงขันกีฬา 
การกํากับดูแลและติดตามประเมินผลการแขงขันและทะเบียนกีฬา กองทุนกีฬา และจัดทําสื่อประกอบการ
เผยแพรในระดับที่ยากมาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานสงเสริมกีฬา 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือที่ 

กกท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานศูนยฝกกีฬาแหงชาติสวนภูมิภาค การพัฒนา
บุคลากรกีฬาภายในประเทศ การพัฒนาบุคลากรกีฬาระดับนานาชาติ การพัฒนาและสถิติการแขงขันกีฬาเปน
เลิศ การกํากับดูแลและติดตามประเมินผลกีฬาเปนเลิศ การแขงขันและทะเบียนกีฬาในประเทศ การแขงขัน
และทะเบียนกีฬาระดับนานาชาติ กองทุนกีฬา การบริการอาคารสถานที่ ศูนยฝกกีฬาแหงชาติสวนกลาง การ
พัฒนาและสถิติการแขงขันกีฬาอาชีพ การกํากับดูแลและติดตามประเมินผลกีฬาอาชีพ การแขงขันและ
ทะเบียนกีฬาอาชีพ หรือองคกรและควบคุมกีฬาอาชีพ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 5 

2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําแผนงาน และแผนยุทธศาสตร 
3. มีความคิดริเริ่มในการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการทํางานเพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับองคกร  
4. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

SAT_16-01-6 

100



 

มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  สงเสริมกีฬา 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พนักงานสงเสรมิกีฬา 
ระดับตําแหนง 7 (ปฏิบัติงานดานวิชาการ) 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากและซับซอนมากในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานกีฬาเปนเลิศและกีฬาอาชีพใน

ประเด็นการกํากับดูแลการใหบริการพื้นที่ศูนยฝกกีฬาสวนกลางและภูมิภาค การพัฒนาสงเสริม ใหความรูแกบุคลากร
กีฬา การจัดทําขอมูล สรุปผล พัฒนาสถิติและการแขงขันใหมีประสิทธิภาพ การกํากับและติดตามประเมินผลการ
แขงขันและจัดทําทะเบียนกีฬา การกํากับ ดูแลกองทุนกีฬา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของที่ยากมากและซับซอนมาก 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณของหนวยงาน และ
ระเบียบตาง  ๆที่เกี่ยวกับงานในระดับที่ยากมากและซับซอนมาก เพื่อใหสอดคลองและเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน   

(3) มีการวางแผนงาน มอบหมายงาน และติดตามประเมินผลงานอยางเปนระบบ 
2. ดานประสานงาน/บริการ 

(1) ใหคําปรึกษากับหนวยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับงานที่ทํา รวมถึงใหคําแนะนําและ
ขอมูลที่เปนประโยชนตอการทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามกําหนด 

(2) ใหขอมูลทางดานกีฬาเปนเลิศและกีฬาอาชีพในประเด็นเกี่ยวกับการกํากับดูแลการ
ใหบริการพื้นที่ศูนยฝกกีฬาสวนกลางและภูมิภาค การพัฒนาบุคลากรกีฬา การพัฒนาและสถิติการแขงขันกีฬา 
การกํากับดูแลและติดตามประเมินผลการแขงขันและทะเบียนกีฬา กองทุนกีฬา และจัดทําสื่อประกอบการ
เผยแพรในระดับที่ยากมากและซับซอนมาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานสงเสริมกีฬา 6 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือที่ 
กกท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานศูนยฝกกีฬาแหงชาติสวนภูมิภาค การพัฒนา
บุคลากรกีฬาภายในประเทศ การพัฒนาบุคลากรกีฬาระดับนานาชาติ การพัฒนาและสถิติการแขงขันกีฬาเปน
เลิศ การกํากับดูแลและติดตามประเมินผลกีฬาเปนเลิศ การแขงขันและทะเบียนกีฬาในประเทศ การแขงขัน
และทะเบียนกีฬาระดับนานาชาติ กองทุนกีฬา การบริการอาคารสถานที่ ศูนยฝกกีฬาแหงชาติสวนกลาง การ
พัฒนาและสถิติการแขงขันกีฬาอาชีพ การกํากับดูแลและติดตามประเมินผลกีฬาอาชีพ การแขงขันและ
ทะเบียนกีฬาอาชีพ หรือองคกรและควบคุมกีฬาอาชีพ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
ความรู ความสามารถท่ีตองการ 

1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 6 
2. มีความสามารถในการวางแผน/งบประมาณ และติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน 
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเปนผูนําทีม และการทํางานเปนทีม  
4. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการในการตั้งเปาหมาย และประเมินผลงาน 
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

 

SAT_16-01-7 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  สงเสริมกีฬา 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พนักงานสงเสรมิกีฬา 
ระดับตําแหนง 8 (ปฏิบัติงานดานวิชาการ) 
 

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานที่ยากและซับซอนมากในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ

มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 
1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 

(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานกีฬาเปนเลิศและกีฬาอาชีพใน
ประเด็นการกํากับดูแลการใหบริการพื้นที่ศูนยฝกกีฬาสวนกลางและภูมิภาค การพัฒนาสงเสริม ใหความรูแกบุคลากร
กีฬา การจัดทําขอมูล สรุปผล พัฒนาสถิติและการแขงขันใหมีประสิทธิภาพ การกํากับและติดตามประเมินผลการ
แขงขันและจัดทําทะเบียนกีฬา การกํากับ ดูแลกองทุนกีฬา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของที่ยากมากและซับซอนมาก 

(2) ศึกษา และวิเคราะหเพื่อปรับปรุงแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณของหนวยงาน และ
ระเบียบตาง  ๆที่เกี่ยวกับงานในระดับที่ยากมากและซับซอนมาก เพื่อใหสอดคลองและเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน   

(3) มีการวางแผนงาน มอบหมายงาน และติดตามประเมินผลงานอยางเปนระบบ 
2. ดานประสานงาน/บริการ 

(1) ใหคําปรึกษากับหนวยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับงานที่ทํา รวมถึงใหคําแนะนําและ
ขอมูลที่เปนประโยชนตอการทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามกําหนด 

(2) ใหขอมูลทางดานกีฬาเปนเลิศและกีฬาอาชีพในประเด็นเกี่ยวกับการกํากับดูแลการ
ใหบริการพื้นที่ศูนยฝกกีฬาสวนกลางและภูมิภาค การพัฒนาบุคลากรกีฬา การพัฒนาและสถิติการแขงขันกีฬา 
การกํากับดูแลและติดตามประเมินผลการแขงขันและทะเบียนกีฬา กองทุนกีฬา และจัดทําสื่อประกอบการ
เผยแพรในระดับที่ยากมากและซับซอนมาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานสงเสริมกีฬา 7 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือที่ 

กกท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานศูนยฝกกีฬาแหงชาติสวนภูมิภาค การพัฒนา
บุคลากรกีฬาภายในประเทศ การพัฒนาบุคลากรกีฬาระดับนานาชาติ การพัฒนาและสถิติการแขงขันกีฬาเปน
เลิศ การกํากับดูแลและติดตามประเมินผลกีฬาเปนเลิศ การแขงขันและทะเบียนกีฬาในประเทศ การแขงขัน
และทะเบียนกีฬาระดับนานาชาติ กองทุนกีฬา การบริการอาคารสถานที่ ศูนยฝกกีฬาแหงชาติสวนกลาง การ
พัฒนาและสถิติการแขงขันกีฬาอาชีพ การกํากับดูแลและติดตามประเมินผลกีฬาอาชีพ การแขงขันและ
ทะเบียนกีฬาอาชีพ หรือองคกรและควบคุมกีฬาอาชีพ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 7 
2. มีความรู ความสามารถในการถายทอด และสอนงานใหกับผูอื่น  
3. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด 

 

SAT_16-01-8 

102



 

มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  ธุรกิจ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พนักงานสงเสรมิกจิกรรม 
ระดับตําแหนง 3 
 

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานในระดับตน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน

อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 
1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 

(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการบริการอาคารสถานที่ หรือการบริการ
กิจกรรมกีฬา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ จัดการระบบทะเบียนสมาชิกตางๆ หรือจัดกิจกรรมตางๆ ตามแผนงาน
กิจกรรมลูกคาสัมพันธ และจัดทําตารางแผนงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว กําหนดการใชสนามและบรเิวณทีพ่กั
นักกีฬา สถานกีฬา  และอุปกรณกีฬาตางๆ ตามความจําเปนและสมควรแกระดับของผูใช 

(2)  ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณของหนวยงาน และ
ระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวกับงาน เพื่อใหสอดคลองและเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแก

สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานการบริการอาคารสถานที่ หรือการบริการกิจกรรมกีฬา และจัดทําสื่อ

ประกอบการเผยแพร เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
1. ไดรับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางสาขาวิทยาศาสตรการกีฬา วิทยาศาสตร

สุขภาพการกีฬา การจัดการกีฬา เวชศาสตรการกีฬา และพลศึกษา หรือสาขาอื่นที่ กกท. กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนี้ได 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน วางแผนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในเบื้องตนได 
2. มีความรู ความเขาใจในระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน  
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับงานสารบรรณเบื้องตน 

4. สามารถใชคอมพิวเตอรในโปรแกรมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานได  
5. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณดานเศรษฐกิจ สังคม และการกีฬา  
6. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

 

 

 

 

SAT_17-01-3 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  ธุรกิจ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พนักงานสงเสรมิกจิกรรม 
ระดับตําแหนง 4 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานในระดบัตน ภายใตการกํากบั แนะนํา ตรวจสอบ และปฏบิัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมลีักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี ้

2. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการบริการอาคารสถานที่ หรือการบริการ

กิจกรรมกีฬา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ จัดการระบบทะเบียนสมาชิกตางๆ หรือจัดกิจกรรมตางๆ ตามแผนงาน
กิจกรรมลูกคาสัมพันธ และจัดทําตารางแผนงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว กําหนดการใชสนามและบรเิวณทีพ่กั
นักกีฬา สถานกีฬา  และอุปกรณกีฬาตางๆ ตามความจําเปนและสมควรแกระดับของผูใช 

(2)  ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณของหนวยงาน และ
ระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวกับงาน เพื่อใหสอดคลองและเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแก

สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานการบริการอาคารสถานที่ หรือการบริการกิจกรรมกีฬา และจัดทําสื่อ

ประกอบการเผยแพร เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานสงเสริมกิจกรรม 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือ
ที่ กกท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานการบริการอาคารสถานที่ หรือการบริการ
กิจกรรมกีฬา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 3  
2. มีความรู ความเขาใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที ่
3. มีความรูเกี่ยวกับแผนการดําเนินงาน และแผนงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ

หนวยงานที่สังกัด 

4. สามารถติดตอ ประสานงาน และสื่อสารกับบุคลากรในหนวยงาน และระหวางหนวยงานได  
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

 

 

 

SAT_17-01-4 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  ธุรกิจ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พนักงานสงเสรมิกจิกรรม 
ระดับตําแหนง 5 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการบริการอาคารสถานที ่หรอื

การบริการกิจกรรมกีฬา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของที่ยาก จัดการระบบทะเบียนสมาชิกตางๆ หรือจัดกิจกรรม
ตางๆ ตามแผนงานกิจกรรมลูกคาสัมพันธ และจัดทําตารางแผนงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว กําหนดการใช
สนามและบริเวณที่พักนักกีฬา สถานกีฬา  และอุปกรณกีฬาตางๆ ตามความจําเปนและสมควรแกระดบัของผูใช  

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณของหนวยงาน และ
ระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวกับงานในระดับที่ยาก เพื่อใหสอดคลองและเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน   

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแก

สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานการบริการอาคารสถานที่ หรือการบริการกิจกรรมกีฬา และจัดทําสื่อ

ประกอบการเผยแพรในระดับที่ยาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานสงเสริมกิจกรรม 4 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือ
ที่ กกท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานการบริการอาคารสถานที่ หรือการบริการ
กิจกรรมกีฬา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 4 

2. มีความสามารถในจัดเก็บขอมูล และเรียบเรียงขอมูลที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ  
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตรองคกร  
4. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

 

 

 

 

 

SAT_17-01-5 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  ธุรกิจ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พนักงานสงเสรมิกจิกรรม 
ระดับตําแหนง 6 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากและซับซอนในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการบริการอาคารสถานที ่หรอื

การบริการกิจกรรมกีฬา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของที่ยากและซับซอน จัดการระบบทะเบียนสมาชิกตางๆ หรือจัด
กิจกรรมตางๆ ตามแผนงานกิจกรรมลูกคาสัมพันธ และจัดทําตารางแผนงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
กําหนดการใชสนามและบริเวณที่พักนักกีฬา สถานกีฬา  และอุปกรณกีฬาตางๆ ตามความจาํเปนและสมควรแก
ระดับของผูใช  

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณของหนวยงาน และ
ระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวกับงานในระดับที่ยากและซับซอน เพื่อใหสอดคลองและเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน   

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ใหคําปรึกษากับหนวยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับงานที่ทํา รวมถึงใหคําแนะนําและ

ขอมูลที่เปนประโยชนตอการทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามกําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานการบริการอาคารสถานที่ หรือการบริการกิจกรรมกีฬา และจัดทําสื่อ

ประกอบการเผยแพรในระดับที่ยากมาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานสงเสริมกิจกรรม 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือ
ที่ กกท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานการบริการอาคารสถานที่ หรือการบริการ
กิจกรรมกีฬา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 5 

2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําแผนงาน และแผนยุทธศาสตร 
3. มีความคิดริเริ่มในการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการทํางานเพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับองคกร  
4. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  ธุรกิจ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พนักงานสงเสรมิกจิกรรม 
ระดับตําแหนง 7 (ปฏิบัติงานดานวิชาการ) 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากและซับซอนมากในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการบริการอาคารสถานที ่หรอื

การบริการกิจกรรมกีฬา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของที่ยากมากและซับซอนมาก จัดการระบบทะเบียนสมาชิกตางๆ 
หรือจัดกิจกรรมตางๆ ตามแผนงานกิจกรรมลูกคาสัมพันธ และจัดทําตารางแผนงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
กําหนดการใชสนามและบริเวณที่พักนักกีฬา สถานกีฬา  และอุปกรณกีฬาตางๆ ตามความจาํเปนและสมควรแก
ระดับของผูใช 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงแผนการใชทรัพยากรและงบประมาณของหนวยงาน และ
ระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวกับงานในระดับที่ยากมากและซับซอนมาก เพื่อใหสอดคลองและเหมาะสมกับสถานการณ
ปจจุบัน   

(3) มีการวางแผนงาน มอบหมายงาน และติดตามประเมินผลงานอยางเปนระบบ 
2. ดานประสานงาน/บริการ 

(1) ใหคําปรึกษากับหนวยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับงานที่ทํา รวมถึงใหคําแนะนําและ
ขอมูลที่เปนประโยชนตอการทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามกําหนด 

(2) ใหขอมูลทางดานการบริการอาคารสถานที่ หรือการบริการกิจกรรมกีฬา และจัดทําสื่อ
ประกอบการเผยแพรในระดับที่ยากมากและซับซอนมาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานสงเสริมกิจกรรม 6 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือ
ที่ กกท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานการบริการอาคารสถานที่ หรือการบริการ
กิจกรรมกีฬา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 6 
2. มีความสามารถในการวางแผน/งบประมาณ และติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน 
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเปนผูนําทีม และการทํางานเปนทีม  
4. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการในการตั้งเปาหมาย และประเมินผลงาน 
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  ธุรกิจ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาหนาที่สงเสรมิกจิกรรม (ปวส./ปวท.) 
ระดับตําแหนง 2 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานในระดับตน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการบริการอาคารสถานที่ หรือการบริการ

กิจกรรมกีฬา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ โดยชวยบันทึกขอมูลในระบบทะเบียนสมาชิกตางๆ หรือจัดกิจกรรมตางๆ 
ตามแผนงานกิจกรรมลูกคาสัมพันธตามที่ไดรับมอบหมาย 

(2) ศึกษา คนหาขอมูลเพื่อปรับปรุงระบบงานและวิธีการปฏิบัติงานของหนวยงาน เพื่อการ
สรางประสิทธิภาพในการทํางานรวมกับหนวยงานตางๆ 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแก

สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานการบริการอาคารสถานที่ หรือการบริการกิจกรรมกีฬาและจัดทําสื่อ

ประกอบการเผยแพร เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ
เทียบไดไมต่ํากวานี้ทางสาขาการจัดการ หรือสาขาอื่นที่ กกท. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนี้ได 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 

2. มีความรู ความเขาใจในระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน  
3. สามารถใชคอมพิวเตอรในโปรแกรมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานได  
4. มีความละเอียด รอบคอบ และระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที ่
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  ธุรกิจ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาหนาที่สงเสรมิกจิกรรม (ปวส./ปวท.) 
ระดับตําแหนง 3 
 

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานในระดับตน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน

อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 
1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 

(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการบริการอาคารสถานที่ หรือการบริการ
กิจกรรมกีฬา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ โดยชวยบันทึกขอมูลในระบบทะเบียนสมาชิกตางๆ หรือจัดกิจกรรมตางๆ 
ตามแผนงานกิจกรรมลูกคาสัมพันธตามที่ไดรับมอบหมาย 

(2) ศึกษา คนหาขอมูลเพื่อปรับปรุงระบบงานและวิธีการปฏิบัติงานของหนวยงาน เพื่อการ
สรางประสิทธิภาพในการทํางานรวมกับหนวยงานตางๆ 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแก

สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานการบริการอาคารสถานที่ หรือการบริการกิจกรรมกีฬาและจัดทําสื่อ

ประกอบการเผยแพร เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงเจาหนาที่สงเสริมกิจกรรม 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 2 

หรือที่ กกท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานการบริการอาคารสถานที่ หรืองาน
อื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 2 

2. มีความรู ความสามารถที่เกี่ยวของกับการวางแผนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในเบื้องตนได 
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับงานสารบรรณเบื้องตน 

4. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณดานเศรษฐกิจ สังคม และการกีฬา  
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  ธุรกิจ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาหนาที่สงเสรมิกจิกรรม (ปวส./ปวท.) 
ระดับตําแหนง 4 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานในระดบัตน ภายใตการกํากบั แนะนํา ตรวจสอบ และปฏบิัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมลีักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี ้

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการบริการอาคารสถานที่ หรือการบริการ

กิจกรรมกีฬา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ โดยชวยบันทึกขอมูลในระบบทะเบียนสมาชิกตางๆ หรือจัดกิจกรรมตางๆ 
ตามแผนงานกิจกรรมลูกคาสัมพันธตามที่ไดรับมอบหมาย 

(2) ศึกษา คนหาขอมูลเพื่อปรับปรุงระบบงานและวิธีการปฏิบัติงานของหนวยงาน เพื่อการ
สรางประสิทธิภาพในการทํางานรวมกับหนวยงานตางๆ 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแก

สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานการบริการอาคารสถานที่ หรือการบริการกิจกรรมกีฬาและจัดทําสื่อ

ประกอบการเผยแพร เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงเจาหนาที่สงเสริมกิจกรรม 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 
หรือที่ กกท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานการบริการอาคารสถานที่ หรืองาน
อื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 3  
2. มีความรู ความเขาใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ 
3. มีความรูเกี่ยวกับแผนการดําเนินงาน และแผนงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ

หนวยงานที่สังกัด 

4. สามารถติดตอ ประสานงาน และสื่อสารกับบุคลากรในหนวยงาน และระหวางหนวยงานได  
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  ธุรกิจ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาหนาที่สงเสรมิกจิกรรม (ปวส./ปวท.) 
ระดับตําแหนง 5 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการบริการอาคารสถานที ่หรอื

การบริการกิจกรรมกีฬา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ โดยชวยบันทึกขอมูลในระบบทะเบียนสมาชิกตางๆ หรือจัด
กิจกรรมตางๆ ตามแผนงานกิจกรรมลูกคาสัมพันธตามที่ไดรับมอบหมายที่ยาก  

(2) ศึกษา คนหาขอมูลเพื่อปรับปรุงระบบงานและวิธีการปฏิบัติงานของหนวยงานในระดับ          
ที่ยาก เพื่อการสรางประสิทธิภาพในการทํางานรวมกับหนวยงานตางๆ   

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแก

สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานการบริการอาคารสถานที่ หรือการบริการกิจกรรมกีฬาและจัดทําสื่อ

ประกอบการเผยแพรในระดับที่ยาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงเจาหนาที่สงเสริมกิจกรรม 4 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 
หรือที่ กกท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานการบริการอาคารสถานที่ หรืองาน
อื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 4 

2. มีความสามารถในจัดเก็บขอมูล และเรียบเรียงขอมูลที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ  
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตรองคกร  
4. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  ธุรกิจ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาหนาที่สงเสรมิกจิกรรม (ปวส./ปวท.) 
ระดับตําแหนง 6 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากและซับซอนในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการบริการอาคารสถานที ่หรอื

การบริการกิจกรรมกีฬา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ โดยชวยบันทึกขอมูลในระบบทะเบียนสมาชิกตางๆ หรือจัด
กิจกรรมตางๆ ตามแผนงานกิจกรรมลูกคาสัมพันธตามที่ไดรับมอบหมายที่ยากและซับซอน 

(2) ศึกษา คนหาขอมูลเพื่อปรับปรุงระบบงานและวิธีการปฏิบัติงานของหนวยงานในระดับ          
ที่ยากและซับซอน เพื่อการสรางประสิทธิภาพในการทํางานรวมกับหนวยงานตางๆ   

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ใหคําปรึกษากับหนวยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับงานที่ทํา รวมถึงใหคําแนะนําและ

ขอมูลที่เปนประโยชนตอการทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามกําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานการบริการอาคารสถานที่ หรือการบริการกิจกรรมกีฬาและจัดทําสื่อ

ประกอบการเผยแพรในระดับที่ยากมาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงเจาหนาที่สงเสริมกิจกรรม 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 
หรือที่ กกท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานการบริการอาคารสถานที่ หรืองาน
อื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 5 

2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําแผนงาน และแผนยุทธศาสตร 
3. มีความคิดริเริ่มในการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการทํางานเพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับองคกร  
4. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  ธุรกิจ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาหนาที่สงเสรมิกจิกรรม (ปวช.) 
ระดับตําแหนง 1 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานในระดับตน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการบริการอาคารสถานที่ หรือการบริการ

กิจกรรมกีฬา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ โดยชวยบันทึกขอมูลในระบบทะเบียนสมาชิกตางๆ หรือจัดกิจกรรมตางๆ 
ตามแผนงานกิจกรรมลูกคาสัมพันธตามที่ไดรับมอบหมาย 

(2) ศึกษา คนหาขอมูลเพื่อปรับปรุงระบบงานและวิธีการปฏิบัติงานของหนวยงาน เพื่อการ
สรางประสิทธิภาพในการทํางานรวมกับหนวยงานตางๆ 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแก

สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานการบริการอาคารสถานที่ หรือการบริการกิจกรรมกีฬาและจัดทําสื่อ

ประกอบการเผยแพร เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางสาขาการจัดการ หรือ
สาขาอื่นที่ กกท. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนี้ได 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 

2. มีความรู ความเขาใจในระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน  
3. สามารถใชคอมพิวเตอรในโปรแกรมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานได  
4. มีความละเอียด รอบคอบ และระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที ่
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  ธุรกิจ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาหนาที่สงเสรมิกจิกรรม (ปวช.) 
ระดับตําแหนง 2 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานในระดับตน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการบริการอาคารสถานที่ หรือการบริการ

กิจกรรมกีฬา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ โดยชวยบันทึกขอมูลในระบบทะเบียนสมาชิกตางๆ หรือจัดกิจกรรมตางๆ 
ตามแผนงานกิจกรรมลูกคาสัมพันธตามที่ไดรับมอบหมาย 

(2) ศึกษา คนหาขอมูลเพื่อปรับปรุงระบบงานและวิธีการปฏิบัติงานของหนวยงาน เพื่อการ
สรางประสิทธิภาพในการทํางานรวมกับหนวยงานตางๆ 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแก

สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานการบริการอาคารสถานที่ หรือการบริการกิจกรรมกีฬาและจัดทําสื่อ

ประกอบการเผยแพร เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงเจาหนาที่สงเสริมกิจกรรม 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 1 
หรือที่ กกท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานการบริการอาคารสถานที่ หรืองาน
อื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 

2. มีความรู ความเขาใจในระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน  
3. สามารถใชคอมพิวเตอรในโปรแกรมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานได  
4. มีความละเอียด รอบคอบ และระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที ่
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  ธุรกิจ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาหนาที่สงเสรมิกจิกรรม (ปวช.) 
ระดับตําแหนง 3 
 

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานในระดับตน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน

อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 
1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 

(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการบริการอาคารสถานที่ หรือการบริการ
กิจกรรมกีฬา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ โดยชวยบันทึกขอมูลในระบบทะเบียนสมาชิกตางๆ หรือจัดกิจกรรมตางๆ 
ตามแผนงานกิจกรรมลูกคาสัมพันธตามที่ไดรับมอบหมาย 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงระบบงานและวิธีการปฏิบัติงานของหนวยงาน เพื่อเปน
แนวทางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในหนวยงานที่รับผิดชอบ 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแก

สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานการบริการอาคารสถานที่ หรือการบริการกิจกรรมกีฬาและจัดทําสื่อ

ประกอบการเผยแพร เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงเจาหนาที่สงเสริมกิจกรรม 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 2 

หรือที่ กกท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานการบริการอาคารสถานที่ หรืองาน
อื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 2 

2. มีความรู ความสามารถที่เกี่ยวของกับการวางแผนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในเบื้องตนได 
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับงานสารบรรณเบื้องตน 

4. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณดานเศรษฐกิจ สังคม และการกีฬา  
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด 

 

 

 

 

 

SAT_17-03-3 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  ธุรกิจ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาหนาที่สงเสรมิกจิกรรม (ปวช.) 
ระดับตําแหนง 4 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานในระดบัตน ภายใตการกํากบั แนะนํา ตรวจสอบ และปฏบิัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมลีักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี ้

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการบริการอาคารสถานที่ หรือการบริการ

กิจกรรมกีฬา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ โดยชวยบันทึกขอมูลในระบบทะเบียนสมาชิกตางๆ หรือจัดกิจกรรมตางๆ 
ตามแผนงานกิจกรรมลูกคาสัมพันธตามที่ไดรับมอบหมาย 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงระบบงานและวิธีการปฏิบัติงานของหนวยงาน เพื่อเปน
แนวทางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในหนวยงานที่รับผิดชอบ 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแก

สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานการบริการอาคารสถานที่ หรือการบริการกิจกรรมกีฬาและจัดทําสื่อ

ประกอบการเผยแพร เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงเจาหนาที่สงเสริมกิจกรรม 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 
หรือที่ กกท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานการบริการอาคารสถานที่ หรืองาน
อื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 3  
2. มีความรู ความเขาใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ 
3. มีความรูเกี่ยวกับแผนการดําเนินงาน และแผนงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ

หนวยงานที่สังกัด 

4. สามารถติดตอ ประสานงาน และสื่อสารกับบุคลากรในหนวยงาน และระหวางหนวยงานได  
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

 

 

 

 

SAT_17-03-4 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  ธุรกิจ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  เจาหนาที่สงเสรมิกจิกรรม (ปวช.) 
ระดับตําแหนง 5 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการบริการอาคารสถานที ่หรอื

การบริการกิจกรรมกีฬา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ โดยชวยบันทึกขอมูลในระบบทะเบียนสมาชิกตางๆ หรือจัด
กิจกรรมตางๆ ตามแผนงานกิจกรรมลูกคาสัมพันธตามที่ไดรับมอบหมายที่ยาก 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงระบบงานและวิธีการปฏิบัติงานของหนวยงานในระดับ    
ที่ยาก เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในหนวยงานที่รับผิดชอบ   

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแก

สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานการบริการอาคารสถานที่ หรือการบริการกิจกรรมกีฬาและจัดทําสื่อ

ประกอบการเผยแพรในระดับที่ยาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงเจาหนาที่สงเสริมกิจกรรม 4 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 
หรือที่ กกท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานการบริการอาคารสถานที่ หรืองาน
อื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 4 

2. มีความสามารถในจัดเก็บขอมูล และเรียบเรียงขอมูลที่เกี่ยวของกับการปฏบิตังิานอยางเปนระบบ  
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตรองคกร  
4. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

 

SAT_17-03-5 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  การตลาด 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พนักงานการตลาด 
ระดับตําแหนง 3 
 

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานในระดับตน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน

อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 
1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 

(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการพัฒนาตลาดและสิทธิประโยชน หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวของ จัดทํารูปแบบ หลักเกณฑการขอใชบริการ และอัตราคาบริการที่เหมาะสมในการสงเสริม
การตลาด 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงแผนงานการหารายไดจากการใหบริการ การใชอาคาร
สถานกีฬา อุปกรณกีฬา และงานบริการดานมาตรฐานอาคารสถานกีฬา อุปกรณกีฬาและอื่นๆ ที่เปนประโยชน
ของ กกท. 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแก

สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานการพัฒนาตลาดและสิทธิประโยชนและจัดทําสื่อประกอบการเผยแพร 

เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
1. ไดรับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางสาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือทางสาขา

อื่นที่ กกท. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนี้ได 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน วางแผนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในเบื้องตนได 
2. มีความรู ความเขาใจในระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน  
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับงานสารบรรณเบื้องตน 

4. สามารถใชคอมพิวเตอรในโปรแกรมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานได  
5. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณดานเศรษฐกิจ สังคม และการกีฬา  
6. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

 

 

 

 

SAT_18-01-3 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  การตลาด 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พนักงานการตลาด 
ระดับตําแหนง 4 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานในระดบัตน ภายใตการกํากบั แนะนํา ตรวจสอบ และปฏบิัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมลีักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี ้

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการพัฒนาตลาดและสิทธิประโยชน หรือ

งานอื่นที่เกี่ยวของ จัดทํารูปแบบ หลักเกณฑการขอใชบริการ และอัตราคาบริการที่เหมาะสมในการสงเสริม
การตลาด 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงแผนงานการหารายไดจากการใหบริการ การใชอาคาร
สถานกีฬา อุปกรณกีฬา และงานบริการดานมาตรฐานอาคารสถานกีฬา อุปกรณกีฬาและอื่นๆ ที่เปนประโยชน
ของ กกท. 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแก

สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานการพัฒนาตลาดและสิทธิประโยชนและจัดทําสื่อประกอบการเผยแพร 

เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานการตลาด 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือที่ 
กกท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัฒนาตลาดและสิทธิประโยชน หรือ
ลูกคาสัมพันธและคุมครองสิทธิ ์หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 3  
2. มีความรู ความเขาใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที ่
3. มีความรูเกี่ยวกับแผนการดําเนินงาน และแผนงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ

หนวยงานที่สังกัด 

4. สามารถติดตอ ประสานงาน และสื่อสารกับบุคลากรในหนวยงาน และระหวางหนวยงานได  
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

 

 

 

SAT_18-01-4 

119



 

มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  การตลาด 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พนักงานการตลาด 
ระดับตําแหนง 5 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการพัฒนาตลาดและสิทธิ

ประโยชน หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ จัดทํารูปแบบ หลักเกณฑการขอใชบริการ และอัตราคาบริการที่เหมาะสมใน
การสงเสริมการตลาดที่ยาก 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงแผนงานการหารายไดจากการใหบริการ การใชอาคาร
สถานกีฬา อุปกรณกีฬา และงานบริการดานมาตรฐานอาคารสถานกีฬา อุปกรณกีฬาและอื่นๆ ที่เปนประโยชน
ของ กกท. ในระดับที่ยาก  

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแก

สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานการพัฒนาตลาดและสิทธิประโยชนและจัดทําสื่อประกอบการเผยแพร

ในระดับที่ยาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานการตลาด 4 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือที่ 
กกท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัฒนาตลาดและสิทธิประโยชน หรือ
ลูกคาสัมพันธและคุมครองสิทธิ์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 4 

2. มีความสามารถในจัดเก็บขอมูล และเรียบเรียงขอมูลที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ  
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตรองคกร  
4. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  การตลาด 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พนักงานการตลาด 
ระดับตําแหนง 6 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากและซับซอนในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการพัฒนาตลาดและสิทธิ

ประโยชน หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ จัดทํารูปแบบ หลักเกณฑการขอใชบริการ และอัตราคาบริการที่เหมาะสมใน
การสงเสริมการตลาดที่ยากและซับซอน 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงแผนงานการหารายไดจากการใหบริการ การใชอาคาร
สถานกีฬา อุปกรณกีฬา และงานบริการดานมาตรฐานอาคารสถานกีฬา อุปกรณกีฬาและอื่นๆ ที่เปนประโยชน
ของ กกท. ในระดับที่ยาก และซับซอน  

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ใหคําปรึกษากับหนวยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับงานที่ทํา รวมถึงใหคําแนะนําและ

ขอมูลที่เปนประโยชนตอการทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามกําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานการพัฒนาตลาดและสิทธิประโยชนและจัดทําสื่อประกอบการเผยแพร

ในระดับที่ยากมาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานการตลาด 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือที่ 
กกท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัฒนาตลาดและสิทธิประโยชน หรือ
ลูกคาสัมพันธและคุมครองสิทธิ์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 5 

2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําแผนงาน และแผนยุทธศาสตร 
3. มีความคิดริเริ่มในการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการทํางานเพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับองคกร  
4. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  การตลาด 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พนักงานการตลาด 
ระดับตําแหนง 7 (ปฏิบัติงานดานวิชาการ) 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากและซับซอนมากในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการพัฒนาตลาดและสิทธิ

ประโยชน หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ จัดทํารูปแบบ หลักเกณฑการขอใชบริการ และอัตราคาบริการที่เหมาะสมใน
การสงเสริมการตลาดที่ยากมาก และซับซอนมาก 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงแผนงานการหารายไดจากการใหบริการ การใชอาคาร
สถานกีฬา อุปกรณกีฬา และงานบริการดานมาตรฐานอาคารสถานกีฬา อุปกรณกีฬาและอื่นๆ ที่เปนประโยชน
ของ กกท. ในระดับที่ยากมากและซับซอนมาก  

(3) มีการวางแผนงาน มอบหมายงาน และติดตามประเมินผลงานอยางเปนระบบ 
2. ดานประสานงาน/บริการ 

(1) ใหคําปรึกษากับหนวยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับงานที่ทํา รวมถึงใหคําแนะนําและ
ขอมูลที่เปนประโยชนตอการทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามกําหนด 

(2) ใหขอมูลทางดานการพัฒนาตลาดและสิทธิประโยชนและจัดทําสื่อประกอบการเผยแพร
ในระดับที่ยากมากและซับซอนมาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพนักงานการตลาด 6 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือที่ 
กกท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัฒนาตลาดและสิทธิประโยชน หรือ
ลูกคาสัมพันธและคุมครองสิทธิ์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 6 
2. มีความสามารถในการวางแผน/งบประมาณ และติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน 
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเปนผูนําทีม และการทํางานเปนทีม  
4. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการในการตั้งเปาหมาย และประเมินผลงาน 
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  สถาปตยกรรม 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  สถาปนิก 
ระดับตําแหนง 3 
 

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานในระดับตน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน

อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 
1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 

(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานงานสถาปตยกรรมทั่วไป งานสํารวจ 
ออกแบบ และประเมินราคา หรืองานซอมบํารุงอาคาร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ สํารวจพื้นที่กอสรางโครงการ
และออกแบบงานปรับปรุง ซอมแซม อาคารสนามกีฬาตางๆ จัดทํารูปแบบรายการประกอบแบบดําเนินการจดั
จางเองหรือมอบอํานาจแกหนวยงานอื่นตามขอบังคับของ กกท. 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนรายงาน
ผลการดําเนินงาน เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่กําหนด 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแก

สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานงานสถาปตยกรรมทั่วไป งานสํารวจ ออกแบบ และประเมินราคา หรือ

งานซอมบํารุงอาคาร และจัดทําสื่อประกอบการเผยแพร เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
1. ไดรับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางสาขาสถาปตยกรรม และหากมีใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม (กส.) ระดับสามัญสถาปนิก ที่ออกใหโดยสภาสถาปนิกจะไดรับการ
พิจารณาเปนพิเศษ 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน วางแผนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในเบื้องตนได 
2. มีความรู ความเขาใจในระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน  
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับงานสารบรรณเบื้องตน 

4. สามารถใชคอมพิวเตอรในโปรแกรมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานได  
5. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณดานเศรษฐกิจ สังคม และการกีฬา  
6. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  สถาปตยกรรม 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  สถาปนิก 
ระดับตําแหนง 4 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานในระดบัตน ภายใตการกํากบั แนะนํา ตรวจสอบ และปฏบิัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมลีักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี ้

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานงานสถาปตยกรรมทั่วไป งานสํารวจ 

ออกแบบ และประเมินราคา หรืองานซอมบํารุงอาคาร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ สํารวจพื้นที่กอสรางโครงการ
และออกแบบงานปรับปรุง ซอมแซม อาคารสนามกีฬาตางๆ จัดทํารูปแบบรายการประกอบแบบดําเนินการจดั
จางเองหรือมอบอํานาจแกหนวยงานอื่นตามขอบังคับของ กกท. 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนรายงาน
ผลการดําเนินงาน เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่กําหนด 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแก

สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานงานสถาปตยกรรมทั่วไป งานสํารวจ ออกแบบ และประเมินราคา หรือ

งานซอมบํารุงอาคาร และจัดทําสื่อประกอบการเผยแพร เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงสถาปนิก 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือที่ กกท. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสถาปตยกรรมทั่วไป งานสํารวจ ออกแบบ 
และประเมินราคา หรืองานซอมบํารุงอาคาร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 3  
2. มีความรู ความเขาใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ 
3. มีความรูเกี่ยวกับแผนการดําเนินงาน และแผนงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ

หนวยงานที่สังกัด 

4. สามารถติดตอ ประสานงาน และสื่อสารกับบุคลากรในหนวยงาน และระหวางหนวยงานได  
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  สถาปตยกรรม 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  สถาปนิก 
ระดับตําแหนง 5 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานงานสถาปตยกรรม งานสาํรวจ 

ออกแบบ และประเมินราคา หรืองานซอมบํารุงอาคาร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ สํารวจพื้นที่กอสรางโครงการ
และออกแบบงานปรับปรุง ซอมแซม อาคารสนามกีฬาตางๆ จัดทํารูปแบบรายการประกอบแบบดําเนินการจดั
จางเองหรือมอบอํานาจแกหนวยงานอื่นตามขอบังคับของ กกท. ที่ยาก 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนรายงาน
ผลการดําเนินงานในระดับที่ยาก เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่กําหนด   

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแก

สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานงานสถาปตยกรรมทั่วไป งานสํารวจ ออกแบบ และประเมินราคา หรือ

งานซอมบํารุงอาคาร และจัดทําสื่อประกอบการเผยแพรในระดับที่ยาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงสถาปนิก 4 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือที่ กกท. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสถาปตยกรรมทั่วไป งานสํารวจ ออกแบบ 
และประเมินราคา หรืองานซอมบํารุงอาคาร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 4 

2. มีความสามารถในจัดเก็บขอมูล และเรียบเรียงขอมูลที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ  
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตรองคกร  
4. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  สถาปตยกรรม 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  สถาปนิก 
ระดับตําแหนง 6 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากและซับซอนในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานงานสถาปตยกรรม งานสาํรวจ 

ออกแบบ และประเมินราคา หรืองานซอมบํารุงอาคาร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ สํารวจพื้นที่กอสรางโครงการ
และออกแบบงานปรับปรุง ซอมแซม อาคารสนามกีฬาตางๆ จัดทํารูปแบบรายการประกอบแบบดําเนินการจดั
จางเองหรือมอบอํานาจแกหนวยงานอื่นตามขอบังคับของ กกท. ที่ยากและซับซอน 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนรายงาน
ผลการดําเนินงานในระดับที่ยากและซับซอน เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่
กําหนด  

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ใหคําปรึกษากับหนวยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับงานที่ทํา รวมถึงใหคําแนะนําและ

ขอมูลที่เปนประโยชนตอการทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามกําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานงานสถาปตยกรรมทั่วไป งานสํารวจ ออกแบบ และประเมินราคา หรือ

งานซอมบํารุงอาคาร และจัดทําสื่อประกอบการเผยแพรในระดับที่ยากมาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงสถาปนิก 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือที่ กกท. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสถาปตยกรรมทั่วไป งานสํารวจ ออกแบบ 
และประเมินราคา หรืองานซอมบํารุงอาคาร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 5 

2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําแผนงาน และแผนยุทธศาสตร 
3. มีความคิดริเริ่มในการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการทํางานเพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับองคกร  
4. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

 

 

 

  

SAT_19-01-6 

126



 

มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  สถาปตยกรรม 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  สถาปนิก 
ระดับตําแหนง 7 (ปฏิบัติงานดานวิชาการ) 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากและซับซอนมากในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานงานสถาปตยกรรม งานสาํรวจ 

ออกแบบ และประเมินราคา หรืองานซอมบํารุงอาคาร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ สํารวจพื้นที่กอสรางโครงการ
และออกแบบงานปรับปรุง ซอมแซม อาคารสนามกีฬาตางๆ จัดทํารูปแบบรายการประกอบแบบดําเนินการจดั
จางเองหรือมอบอํานาจแกหนวยงานอื่นตามขอบังคับของ กกท. ที่ยากมาก และซับซอนมาก 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนรายงาน
ผลการดําเนินงานในระดับที่ยากมากและซับซอนมาก เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงาน
ตามที่กําหนด   

(3) มีการวางแผนงาน มอบหมายงาน และติดตามประเมินผลงานอยางเปนระบบ 
2. ดานประสานงาน/บริการ 

(1) ใหคําปรึกษากับหนวยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับงานที่ทํา รวมถึงใหคําแนะนําและ
ขอมูลที่เปนประโยชนตอการทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามกําหนด 

(2) ใหขอมูลทางดานงานสถาปตยกรรมทั่วไป งานสํารวจ ออกแบบ และประเมินราคา หรือ
งานซอมบํารุงอาคาร และจัดทําสื่อประกอบการเผยแพรในระดับที่ยากมากและซับซอนมาก เพื่อใหความรูแกผู
ที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงสถาปนิก 6 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือที่ กกท. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสถาปตยกรรมทั่วไป งานสํารวจ ออกแบบ 
และประเมินราคา หรืองานซอมบํารุงอาคาร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 6 
2. มีความสามารถในการวางแผน/งบประมาณ และติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน 
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเปนผูนําทีม และการทํางานเปนทีม  
4. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการในการตั้งเปาหมาย และประเมินผลงาน 
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  สถาปตยกรรม 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  สถาปนิก 
ระดับตําแหนง 8 (ปฏิบัติงานดานวิชาการ) 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากและซับซอนมากในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานงานสถาปตยกรรม งานสาํรวจ 

ออกแบบ และประเมินราคา หรืองานซอมบํารุงอาคาร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ สํารวจพื้นที่กอสรางโครงการ
และออกแบบงานปรับปรุง ซอมแซม อาคารสนามกีฬาตางๆ จัดทํารูปแบบรายการประกอบแบบดําเนินการจดั
จางเองหรือมอบอํานาจแกหนวยงานอื่นตามขอบังคับของ กกท. ที่ยากมาก และซับซอนมาก 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนรายงาน
ผลการดําเนินงานในระดับที่ยากมากและซับซอนมาก เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงาน
ตามที่กําหนด   

(3) มีการวางแผนงาน มอบหมายงาน และติดตามประเมินผลงานอยางเปนระบบ 
2. ดานประสานงาน/บริการ 

(1) ใหคําปรึกษากับหนวยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับงานที่ทํา รวมถึงใหคําแนะนําและ
ขอมูลที่เปนประโยชนตอการทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามกําหนด 

(2) ใหขอมูลทางดานงานสถาปตยกรรมทั่วไป งานสํารวจ ออกแบบ และประเมินราคา หรือ
งานซอมบํารุงอาคาร และจัดทําสื่อประกอบการเผยแพรในระดับที่ยากมากและซับซอนมาก เพื่อใหความรูแกผู
ที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงสถาปนิก 7 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือที่ กกท. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสถาปตยกรรมทั่วไป งานสํารวจ ออกแบบ 
และประเมินราคา หรืองานซอมบํารุงอาคาร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1.  มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 7 
2. มีความรู ความสามารถในการถายทอด และสอนงานใหกับผูอื่น  
3. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด 

 

SAT_19-01-8 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  วิศวกรรม 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  วิศวกร 
ระดับตําแหนง 3 
 

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานในระดับตน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน

อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 
1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 

(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการควบคุมการกอสราง หรืองานซอมบํารุง
อาคาร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ ตรวจสอบและควบคุมงานกอสราง ควบคุมการปรับปรุงซอมแซม ณ สถานที่
กอสรางตามสัญญาจาง ตรวจสอบการขอและอนุมัติวัสดุและอุปกรณใหเปนไปตามสัญญาจาง 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนรายงาน
ผลการดําเนินงาน เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่กําหนด 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแก

สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานการควบคุมการกอสราง หรืองานซอมบํารุงอาคารและจัดทําสื่อ

ประกอบการเผยแพร เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
1. ไดรับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางสาขาวิศวกรรมศาสตร และหากมีใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) ระดับสามัญวิศวกร ที่ออกใหโดยสภาวิศวกร จะไดรับการพิจารณา
เปนพิเศษ 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน วางแผนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในเบื้องตนได 
2. มีความรู ความเขาใจในระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน  
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับงานสารบรรณเบื้องตน 

4. สามารถใชคอมพิวเตอรในโปรแกรมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานได  
5. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณดานเศรษฐกิจ สังคม และการกีฬา  
6. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

 

 

 

 

SAT_20-01-3 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  วิศวกรรม 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  วิศวกร 
ระดับตําแหนง 4 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานในระดบัตน ภายใตการกํากบั แนะนํา ตรวจสอบ และปฏบิัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมลีักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี ้

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการควบคุมการกอสราง หรืองานซอมบํารุง

อาคาร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ ตรวจสอบและควบคุมงานกอสราง ควบคุมการปรับปรุงซอมแซม ณ สถานที่
กอสรางตามสัญญาจาง ตรวจสอบการขอและอนุมัติวัสดุและอุปกรณใหเปนไปตามสัญญาจาง 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนรายงาน
ผลการดําเนินงาน เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่กําหนด 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแก

สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานการควบคุมการกอสราง หรืองานซอมบํารุงอาคารและจัดทําสื่อ

ประกอบการเผยแพร เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงวิศวกร 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือที่ กกท. เทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานควบคุมการกอสราง หรืองานซอมบํารุงอาคาร หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 3  
2. มีความรู ความเขาใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที ่
3. มีความรูเกี่ยวกับแผนการดําเนินงาน และแผนงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ

หนวยงานที่สังกัด 

4. สามารถติดตอ ประสานงาน และสื่อสารกับบุคลากรในหนวยงาน และระหวางหนวยงานได  
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

 

 

 

 

SAT_20-01-4 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  วิศวกรรม 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  วิศวกร 
ระดับตําแหนง 5 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการควบคุมการกอสราง หรือ

งานซอมบํารุงอาคาร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของที่ยาก ตรวจสอบและควบคุมงานกอสราง ควบคุมการปรับปรุง
ซอมแซม ณ สถานที่กอสรางตามสัญญาจาง ตรวจสอบการขอและอนุมัติวัสดุและอุปกรณใหเปนไปตามสัญญาจาง 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนรายงาน
ผลการดําเนินงานในระดับที่ยาก เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่กําหนด   

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแก

สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานการควบคุมการกอสราง หรืองานซอมบํารุงอาคารและจัดทําสื่อ

ประกอบการเผยแพรในระดับที่ยาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงวิศวกร 4 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือที่ กกท. เทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานควบคุมการกอสราง หรืองานซอมบํารุงอาคาร หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 4 

2. มีความสามารถในจัดเก็บขอมูล และเรียบเรียงขอมูลที่เกี่ยวของกับการปฏบิตังิานอยางเปนระบบ  
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตรองคกร  
4. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

 

 

 

 

 

 

SAT_20-01-5 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  วิศวกรรม 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  วิศวกร 
ระดับตําแหนง 6 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากและซับซอนในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการควบคุมการกอสราง หรือ

งานซอมบํารุงอาคาร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของที่ยากและซับซอน ตรวจสอบและควบคุมงานกอสราง ควบคุมการ
ปรับปรุงซอมแซม ณ สถานที่กอสรางตามสัญญาจาง ตรวจสอบการขอและอนมุตัวิสัดแุละอปุกรณใหเปนไปตาม
สัญญาจาง  

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนรายงาน
ผลการดําเนินงานในระดับที่ยากและซับซอน เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่
กําหนด  

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ใหคําปรึกษากับหนวยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับงานที่ทํา รวมถึงใหคําแนะนําและ

ขอมูลที่เปนประโยชนตอการทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามกําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานการควบคุมการกอสราง หรืองานซอมบํารุงอาคารและจัดทําสื่อ

ประกอบการเผยแพรในระดับที่ยากมาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงวิศวกร 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือที่ กกท. เทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานควบคุมการกอสราง หรืองานซอมบํารุงอาคาร หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 5 

2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําแผนงาน และแผนยุทธศาสตร 
3. มีความคิดริเริ่มในการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการทํางานเพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับองคกร  
4. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

 

 

 

  

SAT_20-01-6 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  วิศวกรรม 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  วิศวกร 
ระดับตําแหนง 7 (ปฏิบัติงานดานวิชาการ) 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากและซับซอนมากในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการควบคุมการกอสราง หรือ

งานซอมบํารุงอาคาร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของที่ยากมากและซับซอนมาก ตรวจสอบและควบคุมงานกอสราง 
ควบคุมการปรับปรุงซอมแซม ณ สถานที่กอสรางตามสัญญาจาง ตรวจสอบการขอและอนุมัติวัสดุและอุปกรณ
ใหเปนไปตามสัญญาจาง 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนรายงาน
ผลการดําเนินงานในระดับที่ยากมากและซับซอนมาก เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงาน
ตามที่กําหนด   

(3) มีการวางแผนงาน มอบหมายงาน และติดตามประเมินผลงานอยางเปนระบบ 
2. ดานประสานงาน/บริการ 

(1) ใหคําปรึกษากับหนวยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับงานที่ทํา รวมถึงใหคําแนะนําและ
ขอมูลที่เปนประโยชนตอการทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามกําหนด 

(2) ใหขอมูลทางดานการควบคุมการกอสราง หรืองานซอมบํารุงอาคารและจัดทําสื่อ
ประกอบการเผยแพรในระดับที่ยากมากและซับซอนมาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงวิศวกร 6 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือที่ กกท. เทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานควบคุมการกอสราง หรืองานซอมบํารุงอาคาร หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 6 
2. มีความสามารถในการวางแผน/งบประมาณ และติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน 
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเปนผูนําทีม และการทํางานเปนทีม  
4. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการในการตั้งเปาหมาย และประเมินผลงาน 
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  วิศวกรรม 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  วิศวกร 
ระดับตําแหนง 8 (ปฏิบัติงานดานวิชาการ) 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากและซับซอนมากในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการควบคุมการกอสราง หรือ

งานซอมบํารุงอาคาร หรืองานอื่นที่เกี่ยวของที่ยากมากและซับซอนมาก ตรวจสอบและควบคุมงานกอสราง 
ควบคุมการปรับปรุงซอมแซม ณ สถานที่กอสรางตามสัญญาจาง ตรวจสอบการขอและอนุมัติวัสดุและอุปกรณ
ใหเปนไปตามสัญญาจาง 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนรายงาน
ผลการดําเนินงานในระดับที่ยากมากและซับซอนมาก เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงาน
ตามที่กําหนด   

(3) มีการวางแผนงาน มอบหมายงาน และติดตามประเมินผลงานอยางเปนระบบ 
2. ดานประสานงาน/บริการ 

(1) ใหคําปรึกษากับหนวยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับงานที่ทํา รวมถึงใหคําแนะนําและ
ขอมูลที่เปนประโยชนตอการทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามกําหนด 

(2) ใหขอมูลทางดานการควบคุมการกอสราง หรืองานซอมบํารุงอาคารและจัดทําสื่อ
ประกอบการเผยแพรในระดับที่ยากมากและซับซอนมาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงวิศวกร 7 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือที่ กกท. เทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานควบคุมการกอสราง หรืองานซอมบํารุงอาคาร หรือ
งานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1.  มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 7 
2. มีความรู ความสามารถในการถายทอด และสอนงานใหกับผูอื่น  
3. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  ชางโยธา 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  ชางโยธา (ปวส./ปวท.) 
ระดับตําแหนง 2 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานในระดับตน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการสํารวจ ออกแบบ และประเมินราคา 

หรือควบคุมการกอสราง หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ โดยชวยสํารวจเพื่อจัดทํารูปแบบรายการและราคากลางในการ
กอสรางสถานกีฬา ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคที่ไดรับมอบหมาย พรอมรวบรวมขอมูลประกอบการจัดทํา
สรุปรายงานผลการดําเนินงาน จัดทําเรื่องขออนุมัติใชวัสดุตางๆ ของการกอสรางสนามกีฬาใหเปนไปตาม
รูปแบบรายการตามสัญญาจางทุกโครงการ 

(2) ศึกษา คนหาขอมูลเพื่อปรับปรุงระบบงานและวิธีการปฏิบัติงานของหนวยงานเพือ่การสราง
ประสิทธิภาพในการทํางานรวมกับหนวยงานตางๆ 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแก

สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานการสํารวจ ออกแบบ และประเมินราคา หรือควบคุมการกอสรางและ

จัดทําสื่อประกอบการเผยแพร เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางสาขาชางกอสราง 
ชางสํารวจ ชางโยธา สถาปตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสํารวจ เทคนิคสถาปตยกรรม 
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสํารวจ 
เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานกอสราง หรือสาขาอื่นที่ กกท. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหนงนี้ได 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ  
1. มีความรู ความสามารถที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 

2. มีความรู ความเขาใจในระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน  
3. สามารถใชคอมพิวเตอรในโปรแกรมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานได  
4. มีความละเอียด รอบคอบ และระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที ่
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  ชางโยธา 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  ชางโยธา (ปวส./ปวท.) 
ระดับตําแหนง 3 
 

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานในระดับตน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน

อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 
1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 

(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการสํารวจ ออกแบบ และประเมินราคา 
หรือควบคุมการกอสราง หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ สํารวจเพื่อจัดทํารูปแบบรายการและราคากลางในการกอสราง
สถานกีฬา ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคที่ไดรับมอบหมาย พรอมจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินงาน จดัทาํ
เรื่องขออนุมัติใชวัสดุตางๆ ของการกอสรางสนามกีฬาใหเปนไปตามรูปแบบรายการตามสัญญาจางทกุโครงการ 

(2) ศึกษา และวิเคราะห เพื่อปรับปรุงระบบ แผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจน
รายงานผลการดําเนินงานเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่กําหนด 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแก

สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานการสํารวจ ออกแบบ และประเมินราคา หรือควบคุมการกอสรางและ

จัดทําสื่อประกอบการเผยแพร เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงชางโยธา 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 2 หรือที่ กกท. 

เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานการสํารวจ ออกแบบ และประเมินราคา หรือ
ควบคุมการกอสราง หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 2 

2. มีความรู ความสามารถที่เกี่ยวของกับการวางแผนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในเบื้องตนได 
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับงานสารบรรณเบื้องตน 

4. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณดานเศรษฐกิจ สังคม และการกีฬา  
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  ชางโยธา 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  ชางโยธา (ปวส./ปวท.) 
ระดับตําแหนง 4 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานในระดบัตน ภายใตการกํากบั แนะนํา ตรวจสอบ และปฏบิัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมลีักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี ้

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการสํารวจ ออกแบบ และประเมินราคา 

หรือควบคุมการกอสราง หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ สํารวจเพื่อจัดทํารูปแบบรายการและราคากลางในการกอสราง
สถานกีฬา ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคที่ไดรับมอบหมาย พรอมจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินงาน จดัทาํ
เรื่องขออนุมัติใชวัสดุตางๆ ของการกอสรางสนามกีฬาใหเปนไปตามรูปแบบรายการตามสัญญาจางทกุโครงการ 

(2) ศึกษา และวิเคราะห เพื่อปรับปรุงระบบ แผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจน
รายงานผลการดําเนินงานเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่กําหนด 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแก

สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานการสํารวจ ออกแบบ และประเมินราคา หรือควบคุมการกอสรางและ

จัดทําสื่อประกอบการเผยแพร เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงชางโยธา 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือที่ กกท. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานการสํารวจ ออกแบบ และประเมินราคา หรือ
ควบคุมการกอสราง หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 3  
2. มีความรู ความเขาใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ 
3. มีความรูเกี่ยวกับแผนการดําเนินงาน และแผนงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ

หนวยงานที่สังกัด 

4. สามารถติดตอ ประสานงาน และสื่อสารกับบุคลากรในหนวยงาน และระหวางหนวยงานได  
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

 

 

 

SAT_21-01-4 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  ชางโยธา 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  ชางโยธา (ปวส./ปวท.) 
ระดับตําแหนง 5 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการสํารวจ ออกแบบ และ

ประเมินราคา หรือควบคุมการกอสราง หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ สํารวจเพื่อจัดทํารูปแบบรายการและราคากลาง
ในการกอสรางสถานกีฬา ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคที่ไดรับมอบหมาย พรอมจัดทําสรุปรายงานผลการ
ดําเนินงาน จัดทําเรื่องขออนุมัติใชวัสดุตางๆ ของการกอสรางสนามกีฬาใหเปนไปตามรูปแบบรายการตาม
สัญญาจางทุกโครงการที่ยาก 

(2) ศึกษา และวิเคราะห เพื่อปรับปรุงระบบ แผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงานในระดับ 
ที่ยาก ตลอดจนรายงานผลการดําเนินงานเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่กําหนด   

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแก

สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานการสํารวจ ออกแบบ และประเมินราคา หรือควบคุมการกอสรางและ

จัดทําสื่อประกอบการเผยแพรในระดับที่ยาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงชางโยธา 4 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือที่ กกท. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานการสํารวจ ออกแบบ และประเมินราคา หรือ
ควบคุมการกอสราง หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 4 

2. มีความสามารถในจัดเก็บขอมูล และเรียบเรียงขอมูลที่เกี่ยวของกับการปฏบิตังิานอยางเปนระบบ  
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตรองคกร  
4. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

 

 

 

 

SAT_21-01-5 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  ชางโยธา 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  ชางโยธา (ปวส./ปวท.) 
ระดับตําแหนง 6 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากและซับซอนในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการสํารวจ ออกแบบ และ

ประเมินราคา หรือควบคุมการกอสราง หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ สํารวจเพื่อจัดทํารูปแบบรายการและราคากลาง
ในการกอสรางสถานกีฬา ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคที่ไดรับมอบหมาย พรอมจัดทําสรุปรายงานผลการ
ดําเนินงาน จัดทําเรื่องขออนุมัติใชวัสดุตางๆ ของการกอสรางสนามกีฬาใหเปนไปตามรูปแบบรายการตาม
สัญญาจางทุกโครงการที่ยากและซับซอน 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงระบบ แผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงานในระดับ    
ที่ยากและซับซอน ตลอดจนรายงานผลการดําเนินงาน เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงาน
ตามที่กําหนด   

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ใหคําปรึกษากับหนวยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับงานที่ทํา รวมถึงใหคําแนะนําและ

ขอมูลที่เปนประโยชนตอการทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามกําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานการสํารวจ ออกแบบ และประเมินราคา หรือควบคุมการกอสรางและ

จัดทําสื่อประกอบการเผยแพรในระดับที่ยากมาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงชางโยธา 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือที่ กกท. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานการสํารวจ ออกแบบ และประเมินราคา หรือ
ควบคุมการกอสราง หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 5 

2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําแผนงาน และแผนยุทธศาสตร 
3. มีความคิดริเริ่มในการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการทํางานเพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับองคกร  
4. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

 

SAT_21-01-6 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  ชางโยธา 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  ชางโยธา (ปวช.) 
ระดับตําแหนง 1 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานในระดับตน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการสํารวจ ออกแบบ และประเมินราคา 

หรือควบคุมการกอสราง หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ โดยชวยสํารวจเพื่อจัดทํารูปแบบรายการและราคากลางในการ
กอสรางสถานกีฬา ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคที่ไดรับมอบหมาย พรอมรวบรวมขอมูลประกอบการจัดทํา
สรุปรายงานผลการดําเนินงาน จัดทําเรื่องขออนุมัติใชวัสดุตางๆ ของการกอสรางสนามกีฬาใหเปนไปตาม
รูปแบบรายการตามสัญญาจางทุกโครงการ 

(2) ศึกษา คนหาขอมูลเพื่อปรับปรุงระบบงานและวิธีการปฏิบัติงานของหนวยงานเพือ่การสราง
ประสิทธิภาพในการทํางานรวมกับหนวยงานตางๆ 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแก

สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานการสํารวจ ออกแบบ และประเมินราคา หรือควบคุมการกอสรางและ

จัดทําสื่อประกอบการเผยแพร เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางสาขาชางกอสราง ชาง
สํารวจ ชางโยธา สถาปตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสํารวจ เทคนิคสถาปตยกรรม หรือ
สาขาอื่นที่ กกท. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนี้ได 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ  
1. มีความรู ความสามารถที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 

2. มีความรู ความเขาใจในระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน  
3. สามารถใชคอมพิวเตอรในโปรแกรมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานได  
4. มีความละเอียด รอบคอบ และระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที ่
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

 

 

 

SAT_21-02-1 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  ชางโยธา 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  ชางโยธา (ปวช.) 
ระดับตําแหนง 2 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานในระดับตน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการสํารวจ ออกแบบ และประเมินราคา 

หรือควบคุมการกอสราง หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ โดยชวยสํารวจเพื่อจัดทํารูปแบบรายการและราคากลางในการ
กอสรางสถานกีฬา ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคที่ไดรับมอบหมาย พรอมรวบรวมขอมูลประกอบการจัดทํา
สรุปรายงานผลการดําเนินงาน จัดทําเรื่องขออนุมัติใชวัสดุตางๆ ของการกอสรางสนามกีฬาใหเปนไปตาม
รูปแบบรายการตามสัญญาจางทุกโครงการ 

(2) ศึกษา คนหาขอมูลเพื่อปรับปรุงระบบงานและวิธีการปฏิบัติงานของหนวยงานเพือ่การสราง
ประสิทธิภาพในการทํางานรวมกับหนวยงานตางๆ 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแก

สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานการสํารวจ ออกแบบ และประเมินราคา หรือควบคุมการกอสรางและ

จัดทําสื่อประกอบการเผยแพร เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงชางโยธา 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 1 หรือที่ กกท. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานการสํารวจ ออกแบบ และประเมินราคา หรือ
ควบคุมการกอสราง หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ  
1. มีความรู ความสามารถที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 

2. มีความรู ความเขาใจในระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน  
3. สามารถใชคอมพิวเตอรในโปรแกรมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานได  
4. มีความละเอียด รอบคอบ และระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที ่
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

 

 

 

SAT_21-02-2 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  ชางโยธา 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  ชางโยธา (ปวช.) 
ระดับตําแหนง 3 
 

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานในระดับตน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน

อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 
1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 

(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการสํารวจ ออกแบบ และประเมินราคา 
หรือควบคุมการกอสราง หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ สํารวจเพื่อจัดทํารูปแบบรายการและราคากลางในการกอสราง
สถานกีฬา ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคที่ไดรับมอบหมาย พรอมจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินงาน จดัทาํ
เรื่องขออนุมัติใชวัสดุตางๆ ของการกอสรางสนามกีฬาใหเปนไปตามรูปแบบรายการตามสัญญาจางทกุโครงการ 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงระบบ แผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจน
รายงานผลการดําเนินงานเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่กําหนด 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแก

สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานการสํารวจ ออกแบบ และประเมินราคา หรือควบคุมการกอสรางและ

จัดทําสื่อประกอบการเผยแพร เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงชางโยธา 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 2 หรือที่ กกท. 

เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานการสํารวจ ออกแบบ และประเมินราคา หรือ
ควบคุมการกอสราง หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 2 

2. มีความรู ความสามารถที่เกี่ยวของกับการวางแผนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในเบื้องตนได 
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับงานสารบรรณเบื้องตน 

4. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณดานเศรษฐกิจ สังคม และการกีฬา  
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  ชางโยธา 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  ชางโยธา (ปวช.) 
ระดับตําแหนง 4 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานในระดบัตน ภายใตการกํากบั แนะนํา ตรวจสอบ และปฏบิัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมลีักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี ้

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการสํารวจ ออกแบบ และประเมินราคา 

หรือควบคุมการกอสราง หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ สํารวจเพื่อจัดทํารูปแบบรายการและราคากลางในการกอสราง
สถานกีฬา ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคที่ไดรับมอบหมาย พรอมจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินงาน จดัทาํ
เรื่องขออนุมัติใชวัสดุตางๆ ของการกอสรางสนามกีฬาใหเปนไปตามรูปแบบรายการตามสัญญาจางทกุโครงการ 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงระบบ แผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจน
รายงานผลการดําเนินงาน เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่กําหนด 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแก

สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานการสํารวจ ออกแบบ และประเมินราคา หรือควบคุมการกอสรางและ

จัดทําสื่อประกอบการเผยแพร เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงชางโยธา 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือที่ กกท. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานการสํารวจ ออกแบบ และประเมินราคา หรือ
ควบคุมการกอสราง หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 3  
2. มีความรู ความเขาใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ 
3. มีความรูเกี่ยวกับแผนการดําเนินงาน และแผนงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ

หนวยงานที่สังกัด 

4. สามารถติดตอ ประสานงาน และสื่อสารกับบุคลากรในหนวยงาน และระหวางหนวยงานได  
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  ชางโยธา 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  ชางโยธา (ปวช.) 
ระดับตําแหนง 5 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการสํารวจ ออกแบบ และ

ประเมินราคา หรือควบคุมการกอสราง หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ สํารวจเพื่อจัดทํารูปแบบรายการและราคากลาง
ในการกอสรางสถานกีฬา ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคที่ไดรับมอบหมาย พรอมจัดทําสรุปรายงานผลการ
ดําเนินงาน จัดทําเรื่องขออนุมัติใชวัสดุตางๆ ของการกอสรางสนามกีฬาใหเปนไปตามรูปแบบรายการตาม
สัญญาจางทุกโครงการที่ยาก 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงระบบ แผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจน
รายงานผลการดําเนินงาน ตลอดจนรายงานผลการดําเนินงานในระดับที่ยาก เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิของหนวยงานตามที่กําหนด   

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแก

สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานการสํารวจ ออกแบบ และประเมินราคา หรือควบคุมการกอสรางและ

จัดทําสื่อประกอบการเผยแพรในระดับที่ยาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงชางโยธา 4 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือที่ กกท. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานการสํารวจ ออกแบบ และประเมินราคา หรือ
ควบคุมการกอสราง หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 4 

2. มีความสามารถในจัดเก็บขอมูล และเรียบเรียงขอมูลที่เกี่ยวของกับการปฏบิตังิานอยางเปนระบบ  
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตรองคกร  
4. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

 

 

SAT_21-02-5 

144



 

มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  ซอมบํารุง 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  ชางซอมบํารุง (ปวส./ปวท.) 
ระดับตําแหนง 2 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานในระดับตน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการซอมบํารุงอาคาร งานซอมบํารุงพัสดุ 

ครุภัณฑ และอุปกรณกีฬา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ โดยชวยสํารวจตรวจตราอุปกรณและระบบตางๆ ใหมีสภาพ
ปกติพรอมใชงานอยูเสมอ ปรับปรุงซอมแซมอุปกรณและระบบตางๆ 

(2) ศึกษา คนหาขอมูลเพื่อปรับปรุงระบบงานและวิธีการปฏิบัติงานของหนวยงาน เพื่อการ
สรางประสิทธิภาพในการทํางานรวมกับหนวยงานตางๆ 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแก

สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานการซอมบํารุงอาคาร งานซอมบํารุงพัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณกีฬาและ

จัดทําสื่อประกอบการเผยแพร เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) 
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางสาขาชางกล ชางกลโรงงาน ชางยนต เทคนิคอุตสาหกรรม เครื่องกล เครื่องมือกล 
ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส หรือทางสาขาอื่นที่ กกท. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนี้ได 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ  
1. มีความรู ความสามารถที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 

2. มีความรู ความเขาใจในระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน  
3. สามารถใชคอมพิวเตอรในโปรแกรมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานได  
4. มีความละเอียด รอบคอบ และระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที ่
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

 

 

 

 

SAT_22-01-2 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  ซอมบํารุง 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  ชางซอมบํารุง (ปวส./ปวท.) 
ระดับตําแหนง 3 
 

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานในระดับตน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน

อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 
1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 

(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการซอมบํารุงอาคาร งานซอมบํารุงพัสดุ 
ครุภัณฑ และอุปกรณกีฬา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ สํารวจตรวจตราอุปกรณและระบบตางๆ ใหมีสภาพปกติ
พรอมใชงานอยูเสมอ ปรับปรุงซอมแซมอุปกรณและระบบตางๆ 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงระบบ แผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจน
รายงานผลการดําเนินงาน เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่กําหนด 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแก

สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานการซอมบํารุงอาคาร งานซอมบํารุงพัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณกีฬาและ

จัดทําสื่อประกอบการเผยแพร เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงชางซอมบํารุง 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 2 หรือที่ กกท. 

เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานงานซอมบํารุงอาคาร งานซอมบํารุงพัสดุ ครุภัณฑ 
และอุปกรณกีฬา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 2 

2. มีความรู ความสามารถที่เกี่ยวของกับการวางแผนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในเบื้องตนได 
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับงานสารบรรณเบื้องตน 

4. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณดานเศรษฐกิจ สังคม และการกีฬา  
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

 

 

 

 

 

SAT_22-01-3 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  ซอมบํารุง 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  ชางซอมบํารุง (ปวส./ปวท.) 
ระดับตําแหนง 4 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานในระดบัตน ภายใตการกํากบั แนะนํา ตรวจสอบ และปฏบิัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมลีักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี ้

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการซอมบํารุงอาคาร งานซอมบํารุงพัสดุ 

ครุภัณฑ และอุปกรณกีฬา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ สํารวจตรวจตราอุปกรณและระบบตางๆ ใหมีสภาพปกติ
พรอมใชงานอยูเสมอ ปรับปรุงซอมแซมอุปกรณและระบบตางๆ 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงระบบ แผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจน
รายงานผลการดําเนินงาน เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่กําหนด 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแก

สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานการซอมบํารุงอาคาร งานซอมบํารุงพัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณกีฬาและ

จัดทําสื่อประกอบการเผยแพร เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงชางซอมบํารุง 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือที่ กกท. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานงานซอมบํารุงอาคาร งานซอมบํารุงพัสดุ ครุภัณฑ 
และอุปกรณกีฬา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 3  
2. มีความรู ความเขาใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ 
3. มีความรูเกี่ยวกับแผนการดําเนินงาน และแผนงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ

หนวยงานที่สังกัด 

4. สามารถติดตอ ประสานงาน และสื่อสารกับบุคลากรในหนวยงาน และระหวางหนวยงานได  
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  ซอมบํารุง 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  ชางซอมบํารุง (ปวส./ปวท.) 
ระดับตําแหนง 5 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการซอมบํารุงอาคาร งานซอม

บํารุงพัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณกีฬา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ สํารวจตรวจตราอุปกรณและระบบตางๆ ใหมี
สภาพปกติพรอมใชงานอยูเสมอ ปรับปรุงซอมแซมอุปกรณและระบบตางๆ ที่ยาก 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงระบบ แผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจน
รายงานผลการดําเนินงานในระดับที่ยาก เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่กําหนด   

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแก

สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานการซอมบํารุงอาคาร งานซอมบํารุงพัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณกีฬาและ

จัดทําสื่อประกอบการเผยแพรในระดับที่ยาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงชางซอมบํารุง 4 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือที่ กกท. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานงานซอมบํารุงอาคาร งานซอมบํารุงพัสดุ ครุภัณฑ 
และอุปกรณกีฬา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 4 

2. มีความสามารถในจัดเก็บขอมูล และเรียบเรียงขอมูลที่เกี่ยวของกับการปฏบิตังิานอยางเปนระบบ  
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตรองคกร  
4. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

 

 

 

 

 

 

SAT_22-01-5 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  ซอมบํารุง 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  ชางซอมบํารุง (ปวส./ปวท.) 
ระดับตําแหนง 6 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากและซับซอนในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการซอมบํารุงอาคาร งานซอม

บํารุงพัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณกีฬา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ สํารวจตรวจตราอุปกรณและระบบตางๆ ใหมี
สภาพปกติพรอมใชงานอยูเสมอ ปรับปรุงซอมแซมอุปกรณและระบบตางๆ ที่ยากและซับซอน 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงระบบ แผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจน
รายงานผลการดําเนินงานในระดับที่ยากและซับซอน เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงาน
ตามที่กําหนด   

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ใหคําปรึกษากับหนวยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับงานที่ทํา รวมถึงใหคําแนะนําและ

ขอมูลที่เปนประโยชนตอการทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามกําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานการซอมบํารุงอาคาร งานซอมบํารุงพัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณกีฬาและ

จัดทําสื่อประกอบการเผยแพรในระดับที่ยากมาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงชางซอมบํารุง 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือที่ กกท. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานงานซอมบํารุงอาคาร งานซอมบํารุงพัสดุ ครุภัณฑ 
และอุปกรณกีฬา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 5 

2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําแผนงาน และแผนยุทธศาสตร 
3. มีความคิดริเริ่มในการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการทํางานเพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับองคกร  
4. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  ซอมบํารุง 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  ชางซอมบํารุง (ปวช.) 
ระดับตําแหนง 1 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานในระดับตน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการซอมบํารุงอาคาร งานซอมบํารุงพัสดุ 

ครุภัณฑ และอุปกรณกีฬา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ โดยชวยสํารวจตรวจตราอุปกรณและระบบตางๆ ใหมีสภาพ
ปกติพรอมใชงานอยูเสมอ ปรับปรุงซอมแซมอุปกรณและระบบตางๆ 

(2) ศึกษา คนหาขอมูลเพื่อปรับปรุงระบบงานและวิธีการปฏิบัติงานของหนวยงานเพือ่การสราง
ประสิทธิภาพในการทํางานรวมกับหนวยงานตางๆ 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแก

สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานการซอมบํารุงอาคาร งานซอมบํารุงพัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณกีฬาและ

จัดทําสื่อประกอบการเผยแพร เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. ไดรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางสาขาชางกล ชางกล
โรงงาน ชางยนต เทคนิคอุตสาหกรรม เครื่องกล เครื่องมือกล ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส หรือทางสาขาอื่นที่ กกท. 
เห็นวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนี้ได 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ  
1. มีความรู ความสามารถที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 

2. มีความรู ความเขาใจในระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน  
3. สามารถใชคอมพิวเตอรในโปรแกรมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานได  
4. มีความละเอียด รอบคอบ และระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที ่
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  ซอมบํารุง 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  ชางซอมบํารุง (ปวช.) 
ระดับตําแหนง 2 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานในระดับตน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการซอมบํารุงอาคาร งานซอมบํารุงพัสดุ 

ครุภัณฑ และอุปกรณกีฬา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ โดยชวยสํารวจตรวจตราอุปกรณและระบบตางๆ ใหมีสภาพ
ปกติพรอมใชงานอยูเสมอ ปรับปรุงซอมแซมอุปกรณและระบบตางๆ 

(2) ศึกษา คนหาขอมูลเพื่อปรับปรุงระบบงานและวิธีการปฏิบัติงานของหนวยงานเพือ่การสราง
ประสิทธิภาพในการทํางานรวมกับหนวยงานตางๆ 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแก

สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานการซอมบํารุงอาคาร งานซอมบํารุงพัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณกีฬาและ

จัดทําสื่อประกอบการเผยแพร เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงชางซอมบํารุง 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 1 หรือที่ กกท. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานงานซอมบํารุงอาคาร งานซอมบํารุงพัสดุ ครุภัณฑ 
และอุปกรณกีฬา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ  
1.  มีความรู ความสามารถที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 

2. มีความรู ความเขาใจในระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน  
3. สามารถใชคอมพิวเตอรในโปรแกรมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานได  
4. มีความละเอียด รอบคอบ และระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที ่
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  ซอมบํารุง 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  ชางซอมบํารุง (ปวช.) 
ระดับตําแหนง 3 
 

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานในระดับตน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน

อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 
1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 

(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการซอมบํารุงอาคาร งานซอมบํารุงพัสดุ 
ครุภัณฑ และอุปกรณกีฬา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ สํารวจตรวจตราอุปกรณและระบบตางๆ ใหมีสภาพปกติ
พรอมใชงานอยูเสมอ ปรับปรุงซอมแซมอุปกรณและระบบตางๆ 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงระบบ แผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจน
รายงานผลการดําเนินงานเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่กําหนด 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแก

สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานการซอมบํารุงอาคาร งานซอมบํารุงพัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณกีฬาและ

จัดทําสื่อประกอบการเผยแพร เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงชางซอมบํารุง 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 2 หรือที่ กกท. 

เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานงานซอมบํารุงอาคาร งานซอมบํารุงพัสดุ ครุภัณฑ 
และอุปกรณกีฬา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 2 

2. มีความรู ความสามารถที่เกี่ยวของกับการวางแผนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในเบื้องตนได 
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับงานสารบรรณเบื้องตน 

4. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณดานเศรษฐกิจ สังคม และการกีฬา  
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  ซอมบํารุง 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  ชางซอมบํารุง (ปวช.) 
ระดับตําแหนง 4 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานในระดบัตน ภายใตการกํากบั แนะนํา ตรวจสอบ และปฏบิัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมลีักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี ้

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการซอมบํารุงอาคาร งานซอมบํารุงพัสดุ 

ครุภัณฑ และอุปกรณกีฬา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ สํารวจตรวจตราอุปกรณและระบบตางๆ ใหมีสภาพปกติ
พรอมใชงานอยูเสมอ ปรับปรุงซอมแซมอุปกรณและระบบตางๆ 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงระบบ แผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจน
รายงานผลการดําเนินงาน เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่กําหนด 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแก

สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานการซอมบํารุงอาคาร งานซอมบํารุงพัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณกีฬาและ

จัดทําสื่อประกอบการเผยแพร เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงชางซอมบํารุง 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือที่ กกท. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานงานซอมบํารุงอาคาร งานซอมบํารุงพัสดุ ครุภัณฑ 
และอุปกรณกีฬา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 3  
2. มีความรู ความเขาใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ 
3. มีความรูเกี่ยวกับแผนการดําเนินงาน และแผนงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ

หนวยงานที่สังกัด 

4. สามารถติดตอ ประสานงาน และสื่อสารกับบุคลากรในหนวยงาน และระหวางหนวยงานได  
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  ซอมบํารุง 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  ชางซอมบํารุง (ปวช.) 
ระดับตําแหนง 5 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการซอมบํารุงอาคาร งานซอม

บํารุงพัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณกีฬา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ สํารวจตรวจตราอุปกรณและระบบตางๆ ใหมี
สภาพปกติพรอมใชงานอยูเสมอ ปรับปรุงซอมแซมอุปกรณและระบบตางๆ ที่ยาก 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงระบบ แผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจน
รายงานผลการดําเนินงานในระดับที่ยาก เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่กําหนด   

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแก

สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานการซอมบํารุงอาคาร งานซอมบํารุงพัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณกีฬาและ

จัดทําสื่อประกอบการเผยแพรในระดับที่ยาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงชางซอมบํารุง 4 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือที่ กกท. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานงานซอมบํารุงอาคาร งานซอมบํารุงพัสดุ ครุภัณฑ 
และอุปกรณกีฬา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 4 

2. มีความสามารถในจัดเก็บขอมูล และเรียบเรียงขอมูลที่เกี่ยวของกับการปฏบิตังิานอยางเปนระบบ  
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตรองคกร  
4. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

 

 

 

 

SAT_22-01-5 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  วิทยาศาสตรการกีฬา 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิทยาศาสตรการกีฬา 
ระดับตําแหนง 3 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานในระดบัตน ภายใตการกํากบั แนะนํา ตรวจสอบ และปฏบิัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี ้

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานงานวิทยาศาสตรการกีฬา วิจัยวิทยาศาสตร

การกีฬา วิชาการและเทคโนโลยีการกีฬา ตรวจรักษา ทดสอบและสงเสริมสมรรถภาพ หรือควบคมุสารตองหาม 
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ โดยศึกษาคนควาขอมูลทางดานวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย ทดสอบ
สมรรถภาพของนักกีฬาและบุคคลทั่วไป นําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการดานวิทยาศาสตรการกีฬา 
สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ จัดทําทะเบียนประวัติผูใชบริการ 

(2) ศึกษา วิเคราะห และวิจัยเพื่อปรับปรุงแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจน
รายงานผลการดําเนินงาน เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่กําหนด 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน     

แกสมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานงานวิทยาศาสตรการกีฬา วิจัยวิทยาศาสตรการกีฬา วิชาการและ

เทคโนโลยีการกีฬา ตรวจรักษา ทดสอบและสงเสริมสมรรถภาพ หรือควบคุมสารตองหามและจัดทําสื่อ
ประกอบการเผยแพร เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. ไดรับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางสาขาวิทยาศาสตรการกีฬา วิทยาศาสตร
สุขภาพการกีฬา เวชศาสตรการกีฬา การจัดการกีฬา พลศึกษา วิทยาศาสตรการแพทย เทคนิคการแพทย 
วิทยาศาสตรเคมี เภสัชศาสตร เทคโนโลยีวิทยาศาสตร เทคโนโลยีชีวภาพ หรือวิทยาศาสตรสาขาอื่นที่เกี่ยวของ 
หรือทางสาขาอื่นที่ กกท. เห็นวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนี้ได 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน วางแผนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในเบื้องตนได 
2. มีความรู ความเขาใจในระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน  
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับงานสารบรรณเบื้องตน 
4. สามารถใชคอมพิวเตอรในโปรแกรมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานได  
5. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณดานเศรษฐกิจ สังคม และการกีฬา  
6. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด 

 

SAT_23-01-3 

155



 

มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  วิทยาศาสตรการกีฬา 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิทยาศาสตรการกีฬา 
ระดับตําแหนง 4 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานในระดบัตน ภายใตการกํากบั แนะนํา ตรวจสอบ และปฏบิัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมลีักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี ้

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานงานวิทยาศาสตรการกีฬา วิจัยวิทยาศาสตร

การกีฬา วิชาการและเทคโนโลยีการกีฬา ตรวจรักษา ทดสอบและสงเสริมสมรรถภาพ หรือควบคมุสารตองหาม 
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ โดยศึกษาคนควาขอมูลทางดานวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย ทดสอบ
สมรรถภาพของนักกีฬาและบุคคลทั่วไป นําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการดานวิทยาศาสตรการกีฬา 
สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ จัดทําทะเบียนประวัติผูใชบริการ 

(2) ศึกษา วิเคราะห และวิจัยเพื่อปรับปรุงแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจน
รายงานผลการดําเนินงาน เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่กําหนด 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน     

แกสมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานงานวิทยาศาสตรการกีฬา วิจัยวิทยาศาสตรการกีฬา วิชาการและ

เทคโนโลยีการกีฬา ตรวจรักษา ทดสอบและสงเสริมสมรรถภาพ หรือควบคุมสารตองหามและจัดทําสื่อ
ประกอบการเผยแพร เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนักวิทยาศาสตรการกีฬา 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือ
ที่ กกท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานงานวิทยาศาสตร การกีฬาภูมิภาค วิจัย
วิทยาศาสตรการกีฬา วิชาการและเทคโนโลยีการกีฬา ตรวจรักษา ทดสอบและสงเสริมสมรรถภาพ หรอืควบคมุ
สารตองหาม หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 3  
2. มีความรู ความเขาใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที ่
3. มีความรูเกี่ยวกับแผนการดําเนินงาน และแผนงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ

หนวยงานที่สังกัด 

4. สามารถติดตอ ประสานงาน และสื่อสารกับบุคลากรในหนวยงาน และระหวางหนวยงานได  
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

 

SAT_23-01-4 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  วิทยาศาสตรการกีฬา 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิทยาศาสตรการกีฬา 
ระดับตําแหนง 5 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานงานวิทยาศาสตรการกฬีา วจิยั

วิทยาศาสตรการกีฬา วิชาการและเทคโนโลยีการกีฬา ตรวจรักษา ทดสอบและสงเสริมสมรรถภาพ หรอืควบคมุ
สารตองหาม หรืองานอื่นที่เกี่ยวของที่ยาก โดยศึกษาคนควาขอมูลทางดานวิทยาศาสตรการกีฬาและการออก
กําลังกาย ทดสอบสมรรถภาพของนักกีฬาและบุคคลทั่วไป นําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการดาน
วิทยาศาสตรการกีฬา สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ จัดทําทะเบียนประวัติผูใชบริการ 

(2) ศึกษา วิเคราะห และวิจัยเพื่อปรับปรุงแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจน
รายงานผลการดําเนินงานในระดับที่ยาก เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่กําหนด   

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแก

สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานงานวิทยาศาสตรการกีฬา วิจัยวิทยาศาสตรการกีฬา วิชาการและ

เทคโนโลยีการกีฬา ตรวจรักษา ทดสอบและสงเสริมสมรรถภาพ หรือควบคุมสารตองหามและจัดทําสื่อ
ประกอบการเผยแพรในระดับที่ยาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนักวิทยาศาสตรการกีฬา 4 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือ
ที่ กกท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิทยาศาสตรการกีฬาภูมิภาค วิจัย
วิทยาศาสตรการกีฬา วิชาการและเทคโนโลยีการกีฬา ตรวจรักษา ทดสอบและสงเสริมสมรรถภาพ หรอืควบคมุ
สารตองหาม หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 4 

2. มีความสามารถในจัดเก็บขอมูล และเรียบเรียงขอมูลที่เกี่ยวของกับการปฏบิตังิานอยางเปนระบบ  
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตรองคกร  
4. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

 

 

SAT_23-01-5 

157



 

มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  วิทยาศาสตรการกีฬา 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิทยาศาสตรการกีฬา 
ระดับตําแหนง 6 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากและซับซอนในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานงานวิทยาศาสตรการกฬีา วจิยั

วิทยาศาสตรการกีฬา วิชาการและเทคโนโลยีการกีฬา ตรวจรักษา ทดสอบและสงเสริมสมรรถภาพ หรอืควบคมุ
สารตองหาม หรืองานอื่นที่เกี่ยวของที่ยากและซับซอน โดยศึกษาคนควาขอมูลทางดานวิทยาศาสตรการกีฬา
และการออกกําลังกาย ทดสอบสมรรถภาพของนักกีฬาและบุคคลทั่วไป นําเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการดานวิทยาศาสตรการกีฬา สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ จัดทําทะเบียนประวัติผูใชบริการ 

(2) ศึกษา วิเคราะห และวิจัยเพื่อปรับปรุงแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจน
รายงานผลการดําเนินงานในระดับที่ยากและซับซอน เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงาน
ตามที่กําหนด   

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ใหคําปรึกษากับหนวยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับงานที่ทํา รวมถึงใหคําแนะนําและ

ขอมูลที่เปนประโยชนตอการทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามกําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานงานวิทยาศาสตรการกีฬา วิจัยวิทยาศาสตรการกีฬา วิชาการและ

เทคโนโลยีการกีฬา ตรวจรักษา ทดสอบและสงเสริมสมรรถภาพ หรือควบคุมสารตองหามและจัดทําสื่อ
ประกอบการเผยแพรในระดับที่ยากมาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนักวิทยาศาสตรการกีฬา 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือ
ที่ กกท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิทยาศาสตร การกีฬาภูมิภาค 
วิจัยวิทยาศาสตรการกีฬา วิชาการและเทคโนโลยีการกีฬา ตรวจรักษา ทดสอบและสงเสริมสมรรถภาพ หรือ
ควบคุมสารตองหาม หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 5 

2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําแผนงาน และแผนยุทธศาสตร 
3. มีความคิดริเริ่มในการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการทํางานเพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับองคกร  
4. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

 

SAT_23-01-6 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  วิทยาศาสตรการกีฬา 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิทยาศาสตรการกีฬา 
ระดับตําแหนง 7 (ปฏิบัติงานดานวิชาการ) 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากและซับซอนมากในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานงานวิทยาศาสตรการกฬีา วจิยั

วิทยาศาสตรการกีฬา วิชาการและเทคโนโลยีการกีฬา ตรวจรักษา ทดสอบและสงเสริมสมรรถภาพ หรอืควบคมุ
สารตองหาม หรืองานอื่นที่เกี่ยวของที่ยากมากและซับซอนมาก โดยศึกษาคนควาขอมูลทางดานวิทยาศาสตร
การกีฬาและการออกกําลังกาย ทดสอบสมรรถภาพของนักกีฬาและบุคคลทั่วไป นําเสนอผลงานวิจัยในการ
ประชุมวิชาการดานวิทยาศาสตรการกีฬา สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ จัดทําทะเบียนประวัติ
ผูใชบริการ 

(2) ศึกษา วิเคราะห และวิจัยเพื่อปรับปรุงแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจน
รายงานผลการดําเนินงานในระดับที่ยากมากและซับซอนมาก เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หนวยงานตามที่กําหนด   

(3) มีการวางแผนงาน มอบหมายงาน และติดตามประเมินผลงานอยางเปนระบบ 
2. ดานประสานงาน/บริการ 

(1) ใหคําปรึกษากับหนวยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับงานที่ทํา รวมถึงใหคําแนะนําและ
ขอมูลที่เปนประโยชนตอการทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามกําหนด 

(2) ใหขอมูลทางดานงานวิทยาศาสตรการกีฬา วิจัยวิทยาศาสตรการกีฬา วิชาการและ
เทคโนโลยีการกีฬา ตรวจรักษา ทดสอบและสงเสริมสมรรถภาพ หรือควบคุมสารตองหามและจัดทําสื่อ
ประกอบการเผยแพรในระดับที่ยากมากและซับซอนมาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนักวิทยาศาสตรการกีฬา 6 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือ
ที่ กกท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิทยาศาสตร การกีฬาภูมิภาค 
วิจัยวิทยาศาสตรการกีฬา วิชาการและเทคโนโลยีการกีฬา ตรวจรักษา ทดสอบและสงเสริมสมรรถภาพ หรือ
ควบคุมสารตองหาม หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
ความรู ความสามารถท่ีตองการ 

1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 6 
2. มีความสามารถในการวางแผน/งบประมาณ และติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน 
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเปนผูนําทีม และการทํางานเปนทีม  
4. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการในการตั้งเปาหมาย และประเมินผลงาน 
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

 

SAT_23-01-7 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  วิทยาศาสตรการกีฬา 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิทยาศาสตรการกีฬา 
ระดับตําแหนง 8 (ปฏิบัติงานดานวิชาการ) 
 

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานที่ยากและซับซอนมากในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ

มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 
1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 

(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานงานวิทยาศาสตรการกฬีา วจิยั
วิทยาศาสตรการกีฬา วิชาการและเทคโนโลยีการกีฬา ตรวจรักษา ทดสอบและสงเสริมสมรรถภาพ หรอืควบคมุ
สารตองหาม หรืองานอื่นที่เกี่ยวของที่ยากมากและซับซอนมาก โดยศึกษาคนควาขอมูลทางดานวิทยาศาสตร
การกีฬาและการออกกําลังกาย ทดสอบสมรรถภาพของนักกีฬาและบุคคลทั่วไป นําเสนอผลงานวิจัยในการ
ประชุมวิชาการดานวิทยาศาสตรการกีฬา สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ จัดทําทะเบียนประวัติ
ผูใชบริการ 

(2) ศึกษา วิเคราะห และวิจัยเพื่อปรับปรุงแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจน
รายงานผลการดําเนินงานในระดับที่ยากมากและซับซอนมาก เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หนวยงานตามที่กําหนด   

(3) มีการวางแผนงาน มอบหมายงาน และติดตามประเมินผลงานอยางเปนระบบ 
2. ดานประสานงาน/บริการ 

(1) ใหคําปรึกษากับหนวยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับงานที่ทํา รวมถึงใหคําแนะนําและ
ขอมูลที่เปนประโยชนตอการทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามกําหนด 

(2) ใหขอมูลทางดานงานวิทยาศาสตรการกีฬา วิจัยวิทยาศาสตรการกีฬา วิชาการและ
เทคโนโลยีการกีฬา ตรวจรักษา ทดสอบและสงเสริมสมรรถภาพ หรือควบคุมสารตองหามและจัดทําสื่อ
ประกอบการเผยแพรในระดับที่ยากมากและซับซอนมาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนักวิทยาศาสตรการกีฬา 7 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือ

ที่ กกท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิทยาศาสตร การกีฬาภูมิภาค 
วิจัยวิทยาศาสตรการกีฬา วิชาการและเทคโนโลยีการกีฬา ตรวจรักษา ทดสอบและสงเสริมสมรรถภาพ หรือ
ควบคุมสารตองหาม หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 7 
2. มีความรู ความสามารถในการถายทอด และสอนงานใหกับผูอื่น  
3. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด 

 

SAT_23-01-8 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  กายภาพกายบําบัด 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักกายภาพกายบําบัด 
ระดับตําแหนง 3 
 

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานในระดับตน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน

อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 
1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 

(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานกายภาพบําบัด หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ โดย
ใหบริการดานกายภาพบําบัด เพื่อชวยการรักษาและฟนฟูสภาพรางกายนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนรายงาน
ผลการดําเนินงาน เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่กําหนด 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแก

สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานกายภาพบําบัด และจัดทําสื่อประกอบการเผยแพร เพื่อใหความรูแกผูที่

เกี่ยวของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
1. ไดรับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางสาขากายภาพบําบัด หรือทางสาขาอื่นที่ 

กกท. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนี้ได และหากมีใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขา
กายภาพบําบัดหรือใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดของสภากายภาพบําบัด จะไดรับการพิจารณาเปน
พิเศษ 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน วางแผนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในเบื้องตนได 
2. มีความรู ความเขาใจในระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน  
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับงานสารบรรณเบื้องตน 

4. สามารถใชคอมพิวเตอรในโปรแกรมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานได  
5. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณดานเศรษฐกิจ สังคม และการกีฬา  
6. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  กายภาพกายบําบัด 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักกายภาพกายบําบัด 
ระดับตําแหนง 4 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานในระดบัตน ภายใตการกํากบั แนะนํา ตรวจสอบ และปฏบิัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมลีักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี ้

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานกายภาพบําบัด หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ โดย

ใหบริการดานกายภาพบําบัด เพื่อชวยการรักษาและฟนฟูสภาพรางกายนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา 
(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนรายงาน

ผลการดําเนินงาน เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่กําหนด 
2. ดานประสานงาน/บริการ 

(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแก
สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 

(2) ใหขอมูลทางดานกายภาพบําบัด และจัดทําสื่อประกอบการเผยแพร เพื่อใหความรูแกผูที่
เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนักกายภาพบําบัด 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือที่ 
กกท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานกายภาพบําบัด หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 3  
2. มีความรู ความเขาใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ 
3. มีความรูเกี่ยวกับแผนการดําเนินงาน และแผนงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ

หนวยงานที่สังกัด 

4. สามารถติดตอ ประสานงาน และสื่อสารกับบุคลากรในหนวยงาน และระหวางหนวยงานได  
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  กายภาพกายบําบัด 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักกายภาพกายบําบัด 
ระดับตําแหนง 5 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานกายภาพบําบัด หรืองานอื่นที่

เกี่ยวของ โดยใหบริการดานกายภาพบําบัด เพื่อชวยการรักษาและฟนฟูสภาพรางกายนักกีฬาและบุคลากร
ทางการกีฬาที่ยาก 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนรายงาน
ผลการดําเนินงานในระดับที่ยาก เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่กําหนด   

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแก

สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานกายภาพบําบัด และจัดทําสื่อประกอบการเผยแพรในระดับที่ยาก 

เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนักกายภาพบําบัด 4 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือที่ 
กกท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานกายภาพบําบัด หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 4 

2. มีความสามารถในจัดเก็บขอมูล และเรียบเรียงขอมูลที่เกี่ยวของกับการปฏบิตังิานอยางเปนระบบ  
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตรองคกร  
4. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  กายภาพกายบําบัด 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักกายภาพกายบําบัด 
ระดับตําแหนง 6 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากและซับซอนในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานกายภาพบําบัด หรืองานอื่นที่

เกี่ยวของ โดยใหบริการดานกายภาพบําบัด เพื่อชวยการรักษาและฟนฟูสภาพรางกายนักกีฬาและบุคลากร
ทางการกีฬาที่ยากและซับซอน 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนรายงาน
ผลการดําเนินงานในระดับที่ยากและซับซอน เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่
กําหนด   

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ใหคําปรึกษากับหนวยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับงานที่ทํา รวมถึงใหคําแนะนําและ

ขอมูลที่เปนประโยชนตอการทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามกําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานกายภาพบําบัด และจัดทําสื่อประกอบการเผยแพรในระดับที่ยากมาก 

เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนักกายภาพบําบัด 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือที่ 
กกท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานกายภาพบําบัด หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 5 

2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําแผนงาน และแผนยุทธศาสตร 
3. มีความคิดริเริ่มในการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการทํางานเพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับองคกร  
4. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  กายภาพกายบําบัด 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักกายภาพกายบําบัด 
ระดับตําแหนง 7 (ปฏิบัติงานดานวิชาการ) 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากและซับซอนมากในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานกายภาพบําบัด หรืองานอื่นที่

เกี่ยวของ โดยใหบริการดานกายภาพบําบัด เพื่อชวยการรักษาและฟนฟูสภาพรางกายนักกีฬาและบุคลากร
ทางการกีฬาที่ยากมากและซับซอนมาก 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนรายงาน
ผลการดําเนินงานในระดับที่ยากมากและซับซอนมาก เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงาน
ตามที่กําหนด   

(3) มีการวางแผนงาน มอบหมายงาน และติดตามประเมินผลงานอยางเปนระบบ 
2. ดานประสานงาน/บริการ 

(1) ใหคําปรึกษากับหนวยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับงานที่ทํา รวมถึงใหคําแนะนําและ
ขอมูลที่เปนประโยชนตอการทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามกําหนด 

(2) ใหขอมูลทางดานกายภาพบําบัด และจัดทําสื่อประกอบการเผยแพรในระดับที่ยากมาก 
และซับซอนมาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนักกายภาพบําบัด 6 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือที่ 
กกท. เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับกายภาพบําบัด หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 6 
2. มีความสามารถในการวางแผน/งบประมาณ และติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน 
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเปนผูนําทีม และการทํางานเปนทีม  
4. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการในการตั้งเปาหมาย และประเมินผลงาน 
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  พยาบาล 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พยาบาล 
ระดับตําแหนง 3 
 

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานในระดับตน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน

อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 
1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 

(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการใหบริการทางการพยาบาล การตรวจ
รักษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ โดยใหบริการรักษาเบื้องตน จัดทําทะเบียนประวัติ สถิติดานการรักษาที่เกี่ยวของ 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนรายงาน
ผลการดําเนินงาน เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่กําหนด 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแก

สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานการใหบริการทางการพยาบาล การตรวจรักษา และจัดทําสื่อ

ประกอบการเผยแพร เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
1. ไดรับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางสาขาการพยาบาล 

 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน วางแผนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในเบื้องตนได 
2. มีความรู ความเขาใจในระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน  
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับงานสารบรรณเบื้องตน 

4. สามารถใชคอมพิวเตอรในโปรแกรมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานได  
5. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณดานเศรษฐกิจ สังคม และการกีฬา  
6. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  พยาบาล 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พยาบาล 
ระดับตําแหนง 4 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานในระดบัตน ภายใตการกํากบั แนะนํา ตรวจสอบ และปฏบิัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมลีักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี ้

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการใหบริการทางการพยาบาล การตรวจ

รักษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ โดยใหบริการรักษาเบื้องตน จัดทําทะเบียนประวัติ สถิติดานการรักษาที่เกี่ยวของ 
(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนรายงาน

ผลการดําเนินงาน เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่กําหนด 
2. ดานประสานงาน/บริการ 

(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแก
สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 

(2) ใหขอมูลทางดานการใหบริการทางการพยาบาล การตรวจรักษา และจัดทําสื่อ
ประกอบการเผยแพร เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพยาบาล 3 และไดดํารงตําแหนงระดับ 3 หรือที่ กกท. เทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานการใหบริการทางการพยาบาล การตรวจรักษา หรืองานอื่น
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 3  
2. มีความรู ความเขาใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที ่
3. มีความรูเกี่ยวกับแผนการดําเนินงาน และแผนงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ

หนวยงานที่สังกัด 

4. สามารถติดตอ ประสานงาน และสื่อสารกับบุคลากรในหนวยงาน และระหวางหนวยงานได  
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

 

 

 

 

SAT_26-01-4 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  พยาบาล 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พยาบาล 
ระดับตําแหนง 5 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการใหบรกิารทางการพยาบาล 

การตรวจรักษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ โดยใหบริการรักษาเบื้องตน จัดทําทะเบียนประวัติ สถิติดานการรกัษาที่
เกี่ยวของที่ยาก 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนรายงาน
ผลการดําเนินงานในระดับที่ยาก เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่กําหนด   

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแก

สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานการใหบริการทางการพยาบาล การตรวจรักษา และจัดทําสื่อ

ประกอบการเผยแพรในระดับที่ยาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพยาบาล 4 และไดดํารงตําแหนงระดับ 4 หรือที่ กกท. เทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานการใหบริการทางการพยาบาล การตรวจรักษา หรืองานอื่น
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 4 

2. มีความสามารถในจัดเก็บขอมูล และเรียบเรียงขอมูลที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ  
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตรองคกร  
4. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

 

 

 

 

 

 

SAT_26-01-5 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  พยาบาล 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พยาบาล 
ระดับตําแหนง 6 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากและซับซอนในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการใหบรกิารทางการพยาบาล 

การตรวจรักษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ โดยใหบริการรักษาเบื้องตน จัดทําทะเบียนประวัติ สถิติดานการรกัษาที่
เกี่ยวของที่ยากและซับซอน 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนรายงาน
ผลการดําเนินงานในระดับที่ยากและซับซอน เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่
กําหนด  

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ใหคําปรึกษากับหนวยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับงานที่ทํา รวมถึงใหคําแนะนําและ

ขอมูลที่เปนประโยชนตอการทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามกําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานการใหบริการทางการพยาบาล การตรวจรักษา และจัดทําสื่อ

ประกอบการเผยแพรในระดับที่ยากมาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพยาบาล 5 และไดดํารงตําแหนงระดับ 5 หรือที่ กกท. เทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานการใหบริการทางการพยาบาล การตรวจรักษา หรืองานอื่น
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 5 

2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําแผนงาน และแผนยุทธศาสตร 
3. มีความคิดริเริ่มในการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการทํางานเพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับองคกร  
4. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

 

 

 

 

  

SAT_26-01-6 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  พยาบาล 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พยาบาล 
ระดับตําแหนง 7 (ปฏิบัติงานดานวิชาการ) 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากและซับซอนมากในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการใหบรกิารทางการพยาบาล 

การตรวจรักษา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ โดยใหบริการรักษาเบื้องตน จัดทําทะเบียนประวัติ สถิติดานการรกัษาที่
เกี่ยวของที่ยากมากและซับซอนมาก 

(2) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อปรับปรุงแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจนรายงาน
ผลการดําเนินงานในระดับที่ยากมากและซับซอนมาก เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงาน
ตามที่กําหนด   

(3) มีการวางแผนงาน มอบหมายงาน และติดตามประเมินผลงานอยางเปนระบบ 
2. ดานประสานงาน/บริการ 

(1) ใหคําปรึกษากับหนวยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับงานที่ทํา รวมถึงใหคําแนะนําและ
ขอมูลที่เปนประโยชนตอการทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามกําหนด 

(2) ใหขอมูลทางดานการใหบริการทางการพยาบาล การตรวจรักษา และจัดทําสื่อ
ประกอบการเผยแพรในระดับที่ยากมากและซับซอนมาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงพยาบาล 6 และไดดํารงตําแหนงระดับ 6 หรือที่ กกท. เทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานการใหบริการทางการพยาบาล การตรวจรักษา หรืองานอื่น
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 6 
2. มีความสามารถในการวางแผน/งบประมาณ และติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน 
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเปนผูนําทีม และการทํางานเปนทีม  
4. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการในการตั้งเปาหมาย และประเมินผลงาน 
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

 

SAT_26-01-7 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  วิจัย 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิจัย 
ระดับตําแหนง 4 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานในระดบัตน ภายใตการกํากบั แนะนํา ตรวจสอบ และปฏบิัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมลีักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี ้

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการวิจัยทางวิทยาศาสตรการกีฬา หรอืงาน

อื่นที่เกี่ยวของ โดยศึกษาคนควาวิจัยดานวิทยาศาสตรการกีฬาสาขาตางๆ ดําเนินการใหการสนับสนุน อุดหนุน
การวิจัยใหหนวยงานกีฬาทั้งในและตางประเทศ 

(2) ศึกษา วิเคราะห และวิจัยเพื่อปรับปรุงแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจน
รายงานผลการดําเนินงาน เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่กําหนด 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน     

แกสมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานการวิจัยดานวิทยาศาสตรการกีฬา และจัดทําสื่อประกอบการเผยแพร 

เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. ไดรับวุฒิปริญญาโท หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางสาขาวิทยาศาสตรการกีฬา วิทยาศาสตร
สุขภาพการกีฬา เวชศาสตรการกีฬา การจัดการกีฬา และพลศึกษา หรือทางสาขาอื่นที่ กกท. กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนี้ได 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 3 ของทุกตําแหนง 

2. มีความรู ความเขาใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที ่
3. มีความรูเกี่ยวกับแผนการดําเนินงาน และแผนงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ

หนวยงานที่สังกัด 

4. สามารถติดตอ ประสานงาน และสื่อสารกับบุคลากรในหนวยงาน และระหวางหนวยงานได  
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   

 

 

 

SAT_27-01-4 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  วิจัย 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิจัย 
ระดับตําแหนง 5 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการวิจัยทางวิทยาศาสตรการ

กีฬา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ โดยศึกษาคนควาวิจัยดานวิทยาศาสตรการกีฬาสาขาตางๆ ดําเนินการใหการ
สนับสนุน อุดหนุนการวิจัยใหหนวยงานกีฬาทั้งในและตางประเทศที่ยาก 

(2) ศึกษา วิเคราะห และวิจัยเพื่อปรับปรุงแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจน
รายงานผลการดําเนินงานในระดับที่ยาก เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่กําหนด   

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแก

สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานการวิจัยดานวิทยาศาสตรการกีฬา และจัดทําสื่อประกอบการเผยแพร

ในระดับที่ยาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนักวิจัย 4 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือที่ กกท. เทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตรการกีฬาภูมิภาค หรือวิจัยวิทยาศาสตรการกีฬา 
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 4 

2. มีความสามารถในจัดเก็บขอมูล และเรียบเรียงขอมูลที่เกี่ยวของกับการปฏบิตังิานอยางเปนระบบ  
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตรองคกร  
4. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  วิจัย 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิจัย 
ระดับตําแหนง 6 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากและซับซอนในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการวิจัยทางวิทยาศาสตรการ

กีฬา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ โดยศึกษาคนควาวิจัยดานวิทยาศาสตรการกีฬาสาขาตางๆ ดําเนินการใหการ
สนับสนุน อุดหนุนการวิจัยใหหนวยงานกีฬาทั้งในและตางประเทศที่ยากและซับซอน 

(2) ศึกษา วิเคราะห และวิจัยเพื่อปรับปรุงแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจน
รายงานผลการดําเนินงานในระดับที่ยากและซับซอน เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงาน
ตามที่กําหนด   

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ใหคําปรึกษากับหนวยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับงานที่ทํา รวมถึงใหคําแนะนําและ

ขอมูลที่เปนประโยชนตอการทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามกําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานการวิจัยดานวิทยาศาสตรการกีฬา และจัดทําสื่อประกอบการเผยแพร

ในระดับที่ยากมาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนักวิจัย 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือที่ กกท. เทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตรการกีฬาภูมิภาค หรือวิจัยวิทยาศาสตรการกีฬา 
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 5 

2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําแผนงาน และแผนยุทธศาสตร 
3. มีความคิดริเริ่มในการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการทํางานเพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับองคกร  
4. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  วิจัย 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิจัย 
ระดับตําแหนง 7 (ปฏิบัติงานดานวิชาการ) 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากและซับซอนมากในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการวิจัยทางวิทยาศาสตรการ

กีฬา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ โดยศึกษาคนควาวิจัยดานวิทยาศาสตรการกีฬาสาขาตางๆ ดําเนินการใหการ
สนับสนุน อุดหนุนการวิจัยใหหนวยงานกีฬาทั้งในและตางประเทศที่ยากมากและซับซอนมาก 

(2) ศึกษา วิเคราะห และวิจัยเพื่อปรับปรุงแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจน
รายงานผลการดําเนินงานในระดับที่ยากมากและซับซอนมาก เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หนวยงานตามที่กําหนด   

(3) มีการวางแผนงาน มอบหมายงาน และติดตามประเมินผลงานอยางเปนระบบ 
2. ดานประสานงาน/บริการ 

(1) ใหคําปรึกษากับหนวยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับงานที่ทํา รวมถึงใหคําแนะนําและ
ขอมูลที่เปนประโยชนตอการทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามกําหนด 

(2) ใหขอมูลทางดานการวิจัยดานวิทยาศาสตรการกีฬา และจัดทําสื่อประกอบการเผยแพร
ในระดับที่ยากมากและซับซอนมาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนักวิจัย 6 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือที่ กกท. เทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตรการกีฬาภูมิภาค หรือวิจัยวิทยาศาสตรการกีฬา 
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 6 
2. มีความสามารถในการวางแผน/งบประมาณ และติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน 
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเปนผูนําทีม และการทํางานเปนทีม  
4. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการในการตั้งเปาหมาย และประเมินผลงาน 
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  วิจัย 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิจัย 
ระดับตําแหนง 8 (ปฏิบัติงานดานวิชาการ) 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากและซับซอนมากในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการวิจัยทางวิทยาศาสตรการ

กีฬา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ โดยศึกษาคนควาวิจัยดานวิทยาศาสตรการกีฬาสาขาตางๆ ดําเนินการใหการ
สนับสนุน อุดหนุนการวิจัยใหหนวยงานกีฬาทั้งในและตางประเทศที่ยากมากและซับซอนมาก 

(2) ศึกษา วิเคราะห และวิจัยเพื่อปรับปรุงแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจน
รายงานผลการดําเนินงานในระดับที่ยากมากและซับซอนมาก เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หนวยงานตามที่กําหนด   

(3) มีการวางแผนงาน มอบหมายงาน และติดตามประเมินผลงานอยางเปนระบบ 
2. ดานประสานงาน/บริการ 

(1) ใหคําปรึกษากับหนวยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับงานที่ทํา รวมถึงใหคําแนะนําและ
ขอมูลที่เปนประโยชนตอการทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามกําหนด 

(2) ใหขอมูลทางดานการวิจัยดานวิทยาศาสตรการกีฬา และจัดทําสื่อประกอบการเผยแพร
ในระดับที่ยากมากและซับซอนมาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนักวิจัย 7 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือที่ กกท. เทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานวิทยาศาสตรการกีฬาภูมิภาค หรือวิจัยวิทยาศาสตรการกีฬา 
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 7 
2. มีความรู ความสามารถในการถายทอด และสอนงานใหกับผูอื่น  
3. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด  

 

 

 

SAT_27-01-8 

175



 

มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  วิชาการ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิชาการ 
ระดับตําแหนง 3 
 

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานในระดับตน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน

อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 
1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 

(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการพัฒนาองคความรู หรือการจัดการ
ความรูและพิพิธภัณฑกีฬา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ โดยคนควา จัดหา เก็บรวบรวมเอกสารทางวิชาการกีฬา ทั้ง
จากแหลงในประเทศและตางประเทศ เพื่อเปนขอมูลในการจัดทาํสือ่วชิาการกฬีาและจดัทาํระบบการเรยีนรูดวย
ตนเองทางการกีฬา ควบคุมทะเบียน ดูแลรักษาการใชประโยชนครุภัณฑและวัสดุภัณฑของหองสมดุ/พพิธิภณัฑ
กีฬา 

(2) ศึกษา วิเคราะห และวิจัยเพื่อปรับปรุงแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจน
รายงานผลการดําเนินงานเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่กําหนด 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแก

สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานการพัฒนาองคความรู หรือการจัดการความรูและพิพิธภัณฑกีฬา และ

จัดทําสื่อประกอบการเผยแพร เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
1. ไดรับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางสาขาดานศึกษาศาสตร คณิตศาสตร สถิติ

การศึกษา รัฐศาสตร เศรษฐศาสตร วิจัยทางสังคมศาสตร วารสารศาสตร หรือนิเทศศาสตร จิตวิทยา หรือ
สาขาอื่นๆ ทางสาขาสังคมศาสตร หรือทางสาขาอื่นที่ กกท. กําหนดใชเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนี้ได 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน วางแผนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในเบื้องตนได 
2. มีความรู ความเขาใจในระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน  
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับงานสารบรรณเบื้องตน 

4. สามารถใชคอมพิวเตอรในโปรแกรมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานได  
5. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณดานเศรษฐกิจ สังคม และการกีฬา  
6. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  วิชาการ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิชาการ 
ระดับตําแหนง 4 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัตงิานในระดบัตน ภายใตการกํากบั แนะนํา ตรวจสอบ และปฏบิัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมลีักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี ้

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการพัฒนาองคความรู หรือการจัดการ

ความรูและพิพิธภัณฑกีฬา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ โดยคนควา จัดหา เก็บรวบรวมเอกสารทางวิชาการกีฬา ทั้ง
จากแหลงในประเทศและตางประเทศ เพื่อเปนขอมูลในการจัดทาํสือ่วชิาการกฬีาและจดัทาํระบบการเรยีนรูดวย
ตนเองทางการกีฬา ควบคุมทะเบียน ดูแลรักษาการใชประโยชนครุภัณฑและวัสดุภัณฑของหองสมดุ/พพิธิภณัฑ
กีฬา 

(2) ศึกษา วิเคราะห และวิจัยเพื่อปรับปรุงแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจน
รายงานผลการดําเนินงานเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่กําหนด 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแก

สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานการพัฒนาองคความรู หรือการจัดการความรูและพิพิธภัณฑกีฬา และ

จัดทําสื่อประกอบการเผยแพร เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนักวิชาการ 3 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือที่ กกท. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานการพัฒนาองคความรู หรือการจัดการความรูและ
พิพิธภัณฑกีฬาของหนวยงาน หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 3  
2. มีความรู ความเขาใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที ่
3. มีความรูเกี่ยวกับแผนการดําเนินงาน และแผนงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ

หนวยงานที่สังกัด 

4. สามารถติดตอ ประสานงาน และสื่อสารกับบุคลากรในหนวยงาน และระหวางหนวยงานได  
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  วิชาการ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิชาการ 
ระดับตําแหนง 5 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการพัฒนาองคความรู หรือ

การจัดการความรูและพิพิธภัณฑกีฬา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ โดยคนควา จัดหา เก็บรวบรวมเอกสารทาง
วิชาการกีฬา ทั้งจากแหลงในประเทศและตางประเทศ เพื่อเปนขอมูลในการจัดทําสื่อวิชาการกีฬาและจัดทํา
ระบบการเรียนรูดวยตนเองทางการกีฬา ควบคุมทะเบียน ดูแลรักษาการใชประโยชนครภุณัฑและวสัดภุณัฑของ
หองสมุด/พิพิธภัณฑกีฬาที่ยาก 

(2) ศึกษา วิเคราะห และวิจัยเพื่อปรับปรุงแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจน
รายงานผลการดําเนินงานในระดับที่ยาก เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานตามที่กําหนด   

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแก

สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานการพัฒนาองคความรู หรือการจัดการความรูและพิพิธภัณฑกีฬา และ

จัดทําสื่อประกอบการเผยแพรในระดับที่ยาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนักวิชาการ 4 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือที่ กกท. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานการพัฒนาองคความรู หรือการจัดการความรูและ
พิพิธภัณฑกีฬาของหนวยงาน หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 4 

2. มีความสามารถในจัดเก็บขอมูล และเรียบเรียงขอมูลที่เกี่ยวของกับการปฏบิตังิานอยางเปนระบบ  
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตรองคกร  
4. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  วิชาการ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิชาการ 
ระดับตําแหนง 6 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากและซับซอนในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการพัฒนาองคความรู หรือ

การจัดการความรูและพิพิธภัณฑกีฬา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ โดยคนควา จัดหา เก็บรวบรวมเอกสารทาง
วิชาการกีฬา ทั้งจากแหลงในประเทศและตางประเทศ เพื่อเปนขอมูลในการจัดทําสื่อวิชาการกีฬาและจัดทํา
ระบบการเรียนรูดวยตนเองทางการกีฬา ควบคุมทะเบียน ดูแลรักษาการใชประโยชนครภุณัฑและวสัดภุณัฑของ
หองสมุด/พิพิธภัณฑกีฬาที่ยากและซับซอน 

(2) ศึกษา วิเคราะห และวิจัยเพื่อปรับปรุงแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจน
รายงานผลการดําเนินงานในระดับที่ยากและซับซอน เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของหนวยงาน
ตามที่กําหนด   

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ใหคําปรึกษากับหนวยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับงานที่ทํา รวมถึงใหคําแนะนําและ

ขอมูลที่เปนประโยชนตอการทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามกําหนด 
(2) ใหขอมูลทางดานการพัฒนาองคความรู หรือการจัดการความรูและพิพิธภัณฑกีฬา และ

จัดทําสื่อประกอบการเผยแพรในระดับที่ยากมาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนักวิชาการ 5 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 5 หรือที่ กกท. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานการพัฒนาองคความรู หรือการจัดการความรูและ
พิพิธภัณฑกีฬาของหนวยงาน หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 5 

2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําแผนงาน และแผนยุทธศาสตร 
3. มีความคิดริเริ่มในการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการทํางานเพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับองคกร  
4. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  วิชาการ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  นักวิชาการ 
ระดับตําแหนง 7 (ปฏิบัติงานดานวิชาการ) 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานที่ยากและซับซอนมากในฐานะผูมีประสบการณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับ
มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) วิเคราะหและดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการพัฒนาองคความรู หรือ

การจัดการความรูและพิพิธภัณฑกีฬา หรืองานอื่นที่เกี่ยวของ โดยคนควา จัดหา เก็บรวบรวมเอกสารทาง
วิชาการกีฬา ทั้งจากแหลงในประเทศและตางประเทศ เพื่อเปนขอมูลในการจัดทําสื่อวิชาการกีฬาและจัดทํา
ระบบการเรียนรูดวยตนเองทางการกีฬา ควบคุมทะเบียน ดูแลรักษาการใชประโยชนครภุณัฑและวสัดภุณัฑของ
หองสมุด/พิพิธภัณฑกีฬาที่ยากมากและซับซอนมาก 

(2) ศึกษา วิเคราะห และวิจัยเพื่อปรับปรุงแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงาน ตลอดจน
รายงานผลการดําเนินงานในระดับที่ยากมากและซับซอนมาก เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
หนวยงานตามที่กําหนด     

(3) มีการวางแผนงาน มอบหมายงาน และติดตามประเมินผลงานอยางเปนระบบ 
2. ดานประสานงาน/บริการ 

(1) ใหคําปรึกษากับหนวยงานภายในและภายนอกเกี่ยวกับงานที่ทํา รวมถึงใหคําแนะนําและ
ขอมูลที่เปนประโยชนตอการทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามกําหนด 

(2) ใหขอมูลทางดานการพัฒนาองคความรู หรือการจัดการความรูและพิพิธภัณฑกีฬา และ
จัดทําสื่อประกอบการเผยแพรในระดับที่ยากมากและซับซอนมาก เพื่อใหความรูแกผูที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนักวิชาการ 6 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 6 หรือที่ กกท. 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานดานการพัฒนาองคความรู หรือการจัดการความรูและ
พิพิธภัณฑกีฬาของหนวยงาน หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา  1 ป 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถเชนเดียวกับระดับ 6 
2. มีความสามารถในการวางแผน/งบประมาณ และติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน 
3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเปนผูนําทีม และการทํางานเปนทีม  
4. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการในการตั้งเปาหมาย และประเมินผลงาน 
5. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  ขับรถ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พนักงานขับรถ 
ระดับตําแหนง - 
 

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานในระดับตน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน

อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 
1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 

(1) ขับรถยนตดวยความระมัดระวัง ถูกตองตามกฎหมายและกฎจราจรเพื่อใหผู ใชบริการ
ปลอดภัยที่สุด และบริการดวยความสุภาพเรียบรอย ดูแลรักษา และทําความสะอาดภายในและภายนอกรถยนต
ใหสะอาดตลอดเวลา และตรวจเช็คสภาพรถยนตกอนออกปฏิบัติงานเพื่อใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 

2. ดานประสานงาน/บริการ 
(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแก

สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
(2) ใหบริการยานพาหนะดวยความประทับใจกับบุคลากร กกท. ทุกระดับ 

 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
1. ไดรับวุฒิมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) ข้ึนไป หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ หรือวุฒิที่ กกท. กําหนด

วาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนี้ได 
2. มีประสบการณในการขับรถอยางนอย 3 ป และมีใบอนุญาตในการขับรถยนต 
3. ไมดื่มสุราและของมึนเมา 
4. มีสุขภาพแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัวที่เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานในหนาที่ 
5. ไมเคยไดรับโทษจําคุก โดยพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา

โดยความประมาทหรือความผิดลหุโทษ และไมเคยพิจารณารับโทษอันเกิดจากความประมาทในการขับรถยนต 
 

ความรู ความสามารถท่ีตองการ 
1. มีความรู ความสามารถที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 

2. มีความรู ความเขาใจในระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน  
3. มีความละเอียด รอบคอบ และระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที ่
4. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด 
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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ชื่อสายงาน  บริการ 
ชื่อตําแหนงในสายงาน  พนักงานบริการ 
ระดับตําแหนง - 
 
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานในระดับตน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ดานปฏิบัติการ/วางแผน 
(1) ดําเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการดานการดูแล บํารุง ซอมแซม รักษาความสะอาด

สถานที่ ตลอดจนอุปกรณทางการกีฬาใหอยูในสภาพที่พรอมใชงานอยูเสมอ 
2. ดานประสานงาน/บริการ 

(1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนแก
สมาชิกในทีมงานหรือหนวยงานอื่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

1. ไดรับวุฒิระดับ ป.6 หรือสูงกวา หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ หรือวุฒิที่ กกท. กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนี้ได 
 
ความรู ความสามารถท่ีตองการ 

1. มีความรู ความสามารถที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 
2. มีความรู ความเขาใจในระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน  
3. มีความละเอียด รอบคอบ และระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่ 
4. มีสมรรถนะตามที่ กกท. กําหนด   
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